Kære __________ og familie

Velkommen til Børnehuset Kildeholm
Du skal gå på: _____
De voksne er:
Pædagog: ____
Pædagog: ________
Medhjælper: _______
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Kære børn og forældre
Velkommen til Børnehuset Kildeholm. Vi vil bruge dette velkomsthæfte til, at byde
jer indenfor i vores børnehus. Vi er et lille integreret børnehus, hvor børnene kan gå
fra institutions start til skolestart. Kildeholm rummer omkring 45 børn fordelt på 3
stuer. Stjernestuen er for de yngste vuggestuebørn. Månestuen er for de mellemste
cirka 2-3½ år. Solstuen er for de ældste børn fra 3-6 år.
Vi bor tæt på Kildesø, legepladser, stisystemer, mosen, grønne områder, hvor vi
elsker at gå på opdagelse.
I Kildeholm skal ALLE have det godt og føle sig trygge. Vi arbejder ud fra en
anderkendende, nærværende, inkluderende tilgang til børn og forældre.
I Kildeholm har vi særligt fokus på udvikling, trivsel, dannelse og læring for alle børn.
Vi arbejder med fast dagsskema, så både børn og voksne ved hvad der skal ske.
Vores dage bliver organiseret således, at der er tid til leg, omsorg, fordybelse, samt
pædagogiske voksenstyrede aktiviteter. Alt dette gør vi for, at sikre det enkelte
barns trivsel, udvikling, dannelse og læring.
På hver stue er der ansat to pædagoger og én pædagogmedhjælper.
Vores åbningstider er:
Mandag-torsdag: 6.30-17
Fredag: 6.30-16
Telefonnumre:
Kontor: 72596675
Stjernestuen: 72596673
Månestuen: 72596673
Solstuen: 72596672
Vores hjemmeside adresse: www.egedalborn.dk – søg under ”Kildeholm”
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Område Stenløse:
Børnehuset Kildeholm er en del af område Stenløse, som består af 10 børnehuse
samt en specialgruppe og dagpleje:
• Boelholm, Degnebakken, Havrevænget. Blåmejsen samt Hyldeblomsten,
Mælkevejen og De 4 årstider, Bækkegården, Stengården samt Hyldeblomsten,
Eventyrhuset, Vandfaldet, Dagplejen i Stenløse
Der er i området en konstitueret områdeleder, som hedder Charlotte Weber.
Charlotte har det overordnede ansvar for samtlige institutioner, dagplejen,
pædagogisk, personalemæssigt og økonomisk.
I hvert hus er der en daglig leder, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af det
pædagogiske arbejde samt den daglige drift i det enkelte hus
Vores grundlæggende holdning i området:
Vi arbejder på at skabe en tryg og udviklende hverdag for børnene, hvor vi
tager udgangspunkt i barnets ønsker og behov, samt lærer det at være en
Naturlig del af fællesskabet. I vores pædagogiske praksis tilstræber vi at have:
• en anerkendende tilgang til barnet. Vi er nærværende og møder
barnet, hvor det er
• et ressourcesyn, hvor vi har fokus på barnets styrkesider og bruger
dem i udviklingen af barnets svagere sider samt at være inkluderende,
hvor vi forebygger, at barnet kommer i en udsat position
• Et læringssyn, hvor vi arbejder med diverse læringsmiljøer og arbejder efter de
lovbestemte pædagogiske styrkede læreplaner

Hvert år i september afholder vi i Kildeholm motionsdag for område Stenløses
institutioner.
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Opstart
I Kildeholm gør vi meget ud af, at tage os god tid til at modtage jeres barn og jer, så
hele familien føler sig velkommen og trygge i vores Børnehus.
Opstart i vuggestue:
Jeres barn skal lære nye voksne at kende, nye lyde, nyt sovested og nye vaner.
Derudover skal man også forholde sig til andre børn, som man skal dele de voksne
med. Det er en stor omvæltning i et lille barns liv at starte i vuggestue. Det er vigtigt
at, I sætter god tid af til indkøringen, gerne to uger, så i har mulighed for at lave en
blid indkøring og det bliver i barnets tempo. Alle indkøringer er forskellige. Det er
vigtigt, at vi er i løbende kontakt med jer forældre, så vi kan tilpasse indkøringen til
jeres barns behov. Da vi er et lille børnehus er det vigtigt, at i som forældre har tillid
til alle voksne, så jeres barn hurtigt falder til. Læs meget gerne folderen ”Når dit
barn skal starte i Kildeholm”
Opstart i børnehave:
Hvis jeres barn går i Kildeholm ved børnehave start, aftales indkøringen med
personalet på solstuen.
Ved opstart i børnehave anbefaler vi 2-3 dage, hvor barnet har mulighed for at få
nogle kortere dage. Det er vigtigt at vi er i dialog med jer forældre, så vi kan få
tilpasset indkøringen til jeres barn. Når, i kommer på besøg for at se vores
børnehave, vil vi fortælle meget mere, og vi vil glæde os til at høre om jeres
kommende børnehavebarn.
Husk, at i ALTID er velkomne til at ringe og høre hvordan det går 
Famly:
Vi bruger intranettet ”Famly”. Her dokumenterer vi vores pædagogiske praksis. I kan
også skrive beskeder til personalet, melde fri/ferie eller melde jeres barn syg. Vi
hjælper jer meget gerne med at få Famly i brug.
Dokumentation:
Vi dokumenterer vores pædagogiske praksis på Famly samt rundt omkring i vores
hus.
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Forældre samarbejde:
For alle os i Kildeholm er et ærligt og åbent forældresamarbejde meget vigtigt. I er
altid meget velkomne til at tage fat i os, hvis der er noget i vil snakke om. Vi vil gerne
undgå for mange snakke i garderoben. Hvis vi ikke har tid den pågældende dag,
finder vi en dag hurtigst muligt, hvor vi kan få snakket sammen.
Trivselsskema:
To gange om året udarbejder vi trivselsskemaer på ALLE børn. Skemaet er tilpasset
vuggestue og børnehave. Hvis vi har en bekymring om jeres barn, vil vi indkalde jer
til et møde, hvor vi i fællesskab får lavet en handleplan, som kommer jeres barn til
gode.
Alle samtaler der skal afholdes, forgår som udgangspunkt i vores åbningstid.
Sprogvurderinger:
Når et barn fylder 3 år skal det sprogvurderes. Ved behov kan barnet også blive
sprogvurderet når det fylder 4 og 5 år. Der er sprog personale i både vuggestue og
børnehave.
Forældrearrangementer:
Vi holder forældremøde en gang om året hvor det pædagogiske personale er til
stede. Forældrerådet orienterer om deres arbejde i forældrerådet. Der er valg til
forældrerådet hvert andet år.
Vi holder forældrearrangementer såsom julefest /bedsteforældredag / sommerfest,
både i og uden for åbningstiden hvor flere personaler deltager.
Fysiske rammer og læringsmiljøer:
Vores hus består af 3 stuer, et stort åbent fællesrum, køkken, kontor og
personalestue. Derudover har vi en liggehal som de yngste vuggestuebørn sover
deres lur i. Vores alrum er opdelt med 3 forskellige læringsmiljøer. Her kan vi tage
små grupper børn med ud, hvor vi kan fordybe os i ét af læringsmiljøerne. Vores
stuer er også opdelt, så der er forskellige læringsmiljøer. Vi bestræber os på, at
stuerne er ryddelige og overskuelige for børnene, og at de indbyder til leg og læring.
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Sol politik:
I sommer halvåret er det vigtigt at, i smører jeres barn ind i solcreme hjemmefra. Vi
smører dem igen når vi har spist frokost (Når UV-index er over 3). Det er en god ide
at børnene medbringer solhat/kasket hjemmefra. Hvis der er rigtig varmt, søger vi
indenfor i skyggen mellem 12 og 15. Vores legeplads har mange skyggesteder, og
det er muligt at lave aktiviteter i skyggen.
Sovepolitik:
Som udgangspunkt vækker vi ikke børn der sover. Al forskning omkring børns søvn
understøtter vigtigheden i, at børnene sover det de kan.
De børn der sover to gange registreres på Famly, så I kan følge med i deres søvn.
Har I som familie et særligt ønske, så henvend jer til personalet og vi finder en
løsning.
Børn fra 0-2 år sover i barnevogn eller krybber ude i vores liggehal. Når et barn
bliver 2 år, kommer det ind og sover på madras. Her sidder en voksen hos dem,
indtil de falder i søvn. Sover jeres barn ikke efter en halv time, kommer det med ud
og leger med de andre børn som ikke sover.
Foto:
Forældrerådet arrangerer en gang om året, at vi får besøg af en fotograf som taget
gruppebilleder af børnene. Gruppebilledet bliver taget i vores åbningstid. Ud over
gruppebilledet er der mulighed for, at få taget portrætfoto af sit barn, en lørdag,
som forældrerådet melder ud.
På Famly skal i tage stilling til, om vi må fotografere jeres barn, til intern eller ekstern
brug. Det pædagogiske personale i Kildeholm tager ofte billeder af børnene, og
bruger det til at dokumentere vores pædagogiske praksis.

Mødetid:
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Vi har intet fast møde tidspunkt i Kildeholm, dog opfordre vi til at jeres børn
kommer senest kl. 9, da vores pædagogiske aktiviteter starter mellem kl. 9 og 9.30.
Hvis vi skal på tur, vil i oftest blive informeret om det, senest dagen inden på Famly. I
Kildeholm er der dog plads til spontanitet, men der vil altid være personalet i huset,
så man kan aflevere sit barn.
Hvis ikke man møder til aftalt tid, kan man ikke regne med at jeres barn kommer
med på turen, da vi som regel tager et andet barn med i stedet for, da vi planlægger
vores ressourcer ud fra, hvor mange børn der skal med på den pågældende tur.
Forsikring:
I Kildeholm har vi ingen forsikring, som dækker jeres barn. Det er jeres egne
forsikringer der skal dække jeres barn.
Kostpolitik:
Kildeholm er ikke et 0 % sukker børnehus, men vi tilstræber os at minimere indtaget,
og give børnene en viden om vigtigheden af sund mad. Vi vil gerne blive ved med at
serverer lidt sødt, ved særlige lejligheder, så som jul, påske, bedsteforældredag og
andre arrangementer. Det er os som personler der tager ansvaret for sukker
indtaget imens børnene er i daginstitution. Er der nogle særlige hensyn der skal
tages, kan i altid kontakte personalet, så finder vi en løsning. Vi følger
sundhedsstyrelsens anbefalinger, derfor skal børn under 3 år, have skåret vindruer
over på langs, æbler, gulerødder og lignende skal være kogte. Derudover anbefaler
sundhedsstyrelsen at børn under 3 år ikke indtager sukker.
Morgenmad:
De fleste børn spiser morgenmad hjemmefra, men de morgenfriske er velkomne til
at medbringe morgenmad hjemmefra. Det er muligt at spise sin medbragte
morgenmad mellem 6.30-7.30.
Formiddagsmad:
Vuggestuen: Der bliver serveret et stykke brød til formiddagsmad. Derudover
oplever vi, at mange vuggestuebørn har brug for lidt mere end et stykke brød, derfor
opfordrer vi jer til at supplere op, med frugt/grønt, og gerne i en separat
pose/bøtte.
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Børnehaven: Der bliver serveret et stykke brød til formiddagsmad. Oplever vi at
jeres barn har brug for mere end brød, så vil personalet informere jer omkring dette,
så i kan medbringe lidt frugt/grønt til at supplere op med.
Husk drikkedunk med navn på
Frokost i Kildeholm:
Vi er en del af Egedal kommunes kommunale frokostordning. Det er en
madordning der mod betaling er valgt til af forældrene.
Maden bliver leveret af ”Fru Hansens Kælder” maden er 80% økologisk og tilberedes
af vores to køkkenmedarbejdere Merete og Pernille. Læs mere på
www.fruhansenskælder.dk
Eftermiddagsmad:
I skal selv medbringe eftermiddagsmad til jeres barn. Vi har ikke sukkerpolitik i
huset, men vi opfordre på det kraftigste til, at det er en sund og varieret kost som
børnene har med i deres madkasser. Vi vil så vidt muligt gerne undgå mælkesnitter,
sukker yoghurt mm.
Eftermiddagsmad kan blandt andet indeholde, brød, frugt, grønt, en sund smoothie
mm.
I kan finde inspiration til sunde madpakker på sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Fødselsdage:
Vi holder gerne jeres barns fødselsdag i Kildeholm. Vi dækker et hyggeligt bord, vi
har en lille gave til barnet, og vi synger fødselsdagssang. Forældre er meget
velkomne. Hvis, i har lyst til at dele noget ud til børnegruppen, er det en god ide at
medbringe boller og/eller frugt til fejringen. Vi vil gerne frabede os slikposer mv.
Aftal meget gerne selve fejringen af jeres barn, sammen med personalet på stuen.
Det er vigtigt for os, at pointere at det er barnet der er i centrum, og ikke hvad der
bliver serveret.
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Hvis, i ønsker at holde en fødselsdag i privat regi, skal indbydelser uddeles på
børnenes privatadresser. Vi opfordrer til, at man enten inviterer hele
børnegruppen, pigerne eller drengene.
Ved familieforøgelse:
Det er en stor omvæltning at få en lillebror eller søster. Vi anbefaler, hvis det er
muligt, at holde sit barn hjemme de første dage efter fødslen, så den nybagte
bror/søster falder til i sin nye rolle.
Førstehjælpskursus:
Det tilstræbes, at alle personaler har førstehjælpskursus, hvis uheldet er ude,
således at Jeres barn/børn er sikret bedst muligt. Vi samarbejder med
RedMitBarn.dk, hvor personalet kan holde sig opdateret samt forny deres certifikat
årligt.
sikkerhedspolitik:
Grundet kvælningsfare er følgende ikke tilladt







Snorre i jakker + vanter
Halstørklæder
Elefanthuer med lange ”narrehaler”
Det er ikke tilladt at have plastikposer i garderoben
Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke tilladt at have halskæde på.
Se ansnittet ”kostpolitik”

Er det andre end jer der henter jeres barn, skal der gives besked om dette. Har vi
ikke fået besked udleveres barnet ikke.
Syge børn:
Syge børn skal altid være hjemme hos mor og far. Dette er både for jeres barns egen
skyld, og for at begrænse smitten til andre børn og voksne. Hvis jeres barn er syg,
skal i melde det syg på Famly. Er det sygdom som kan smitte, eksempelvis diarre,
skoldkopper mm. må i meget gerne skrive det til os, så vi kan være opmærksomme
på det. Jeres barn er først rask, og klar til at komme i, institution igen, når de kan
klare en hverdag uden særlig pasning.
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Lukkedage:
Hvert år har vi lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kristi himmelfarts dag og
Kommunen vil tilbyde nødpasning hvis man har behov for dette. Grundlovsdag
bliver der dog ikke tilbudt nødpasning.
Huskeliste:










Skiftetøj der passer til årstiden, gerne to hele sæt med navn i
Regntøj + gummistøvler med navn i
Drikkedunk + madkasse med navn på
Solcreme og solhat om sommeren
Overtøj som passer til årstiden
Sut/bamse hvis dit barn har behov for det
Bleer
Giv besked via Famly ved fri/ferie/sygdom, og gerne inden kl. 9
Sæt jeres mobiltelefon på lydløs når, i er i Kildeholm. Jeres barn er dagens
vigtigste møde 
 Husk at vi lukker kl. 16 om fredagen
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Vi glæder os meget til at byde jer velkommen i vores SKØNNE børnehus
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