Påklædning
Af sikkerhedsmæssige grunde skal I fjerne alle snore fra børnenes hætter
– både i ude- og indetøjet. Vi anbefaler at børnene bruger halsedisser i
stedet for halstørklæder.

Information i hverdagen
I kan finde generelle informationer om os på vores hjemmeside www..dk
samt bl.a. ugeplaner, billeder og nyheder.
Det er vigtigt, at I holder jer ajour med vores ugeplan og årsplan.
Vi vil også opfordre jer til at læse "retningslinjer for aflevering",
"retningslinjer for kost 2013" og "års- og udviklingsplanen", da I kan
finde mange praktiske oplysninger her.

Forsikring
Børnehaven har ikke en forsikring, som dækker børnene. Det vil derfor
være en god idé, at I sikrer jer, at jeres forsikringer dækker ved eventuelle
skader, på f.eks. tænderne.

Huskeliste
•
Navn i alt tøj – også fodtøj og regntøj
•
Medbring formiddagsmad, madpakke og frugt hver dag
•
Ring, hvis dit barn ikke kommer i børnehave eller er forsinket inden
kl. 9.30
•
Klæd dit barn fornuftigt på: tøj, man kan røre sig i, og tøj, som gerne
må blive beskidt
•
Sig godmorgen til en voksen, når du afleverer dit barn
•
Sig farvel, når I går, så vi ved, at dit barn er hentet
•
Meddel os, hvis I ændrer adresse, tlf.nr. eller lignende
•
T
øm venligst dit barns garderobe + kasse hver fredag, så der kan blive gjort
rent
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Starten i børnehaven
Vi vil gerne byde jer velkommen i vores børnehave og håber, at I og jeres
barn bliver glade for at være hos os.
Mange børn skal have lidt støtte til at komme i gang om morgenen – ikke
kun i starten, men også senere. Få derfor altid kontakt med en voksen, når
I kommer.
Husk også at sige farvel til en voksen, når I går, så vi ved, at dit barn er
gået hjem.

Dagligdagen
For at overskueliggøre hverdagen, har vi valgt at have en rimelig fast
dagsrytme.
Mellem 6.30 - 7.30 afleveres de første børn og vi tilstræber, at alle får en
rolig start på dagen, hvor der snakkes, hygges og leges. Ønsker barnet at
spise sin medbragte morgenmad, kan det også gøres i dette tidsrum.
Blæksprutten er den voksen, der primært modtager børn og forældre,
tager imod beskeder, hjælper børn i gang med at lege og passer telefonen.
Mellem kl. 8.30 - 10.00 er der mulighed for at få en formiddagsmad - i
daglig tale en 10'ermad. Dette aftales med blæksputten. Maden bedes
medbragt i en seperat pose eller mindre plastboks med navn på.
Ca. 9.30 - 11-00 dagens aktiviteter
Ca. kl. 11.00 rydder vi op, vasker hænder og holder samling. Derefter
spises der frokost. Alle hjælper med at rydde op efter sig selv, når måltidet
er færdigt.
Ca. kl. 12.15 gør de børn som skal sove sig klar. Der redes op, puttes og
læses. Alle de øvrige skal på legepladsen og lege indtil kl. 14.00.
Sovebørn er uden at lege i løbet af formiddagen.
Kl. 14.00 vækkes sovebørnene og børnene der er ude begynder at
komme ind. Når alle er samlet spises der frugt, som personalet har skåret
i passende stykker af den frugt, der er blevet medbragt til frugtkurven om
morgenen. Større børn må gerne blive ude og spise frugt ind imellem.

Når I henter jeres barn er det en god ide, at I hjælper barnet med at
afslutte legen, sætte legetøj på plads og med at få styr på gardaroben til
næste dag.
Børnene skal afleveres senest kl. 9.30 hver dag, hvis ikke andet er aftalt.

Syge børn
Vi modtager ikke børnene, når de er syge. Børnene må kunne følge den
daglige rytme, både ude og inde, ellers må de passes hjemme.

Ferie
Selvom jeres barn er glad for at komme og lege med sine kammerater i
børnehaven, så er det også en anstrengende og ofte lang dag for børnene.
Det er defor vigtigt, at jeres barn får en fridag ind imellem og holder
ferie sammen med jer. Vi anbefaler således en god lang pause (3 ugers
ferie) i sommerperioden og at børnene i øvrigt holder fri i det omfang i
selv holder fri.

Legetøj
Vi holder en legetøjsdag ca. én gang om måneden, hvor børnene må
medbringe ét stykke legetøj – uden lyd. De andre dage bliver legetøjet
hjemme. En sovebamse/vinkebamse må gerne medbringes efter aftale
med en medarbejder.

Fødselsdage
Forældrene aftaler med personalet om fødselsdagen holdes hjemme eller
i børnehaven. Holdes det hjemme forventer vi, at fødselsdagsbarnet er
derhjemme, når vi kommer og tager imod gæsterne, samt bliver hjemme
og vinker, når vi går igen. Dette af hensyn til barnet. Frokosten der
serveres skal bestå af sunde madvarer. Holdes den i børnehaven, må man
også gerne medbringe frokost.
Der må serveres 1 sød dessert f.eks kage, is eller flødeboller. Slik,
sodavand og saft hører ikke til ved en fødselsdag med børnehaven.
Se forslag til fødselsdag under retningslinjer for kost.

