Forventninger til forældre
med børn i Tranbjerg Dagtilbud
Vi vil gerne skabe det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde omkring dit barn. Derfor
har vi her beskrevet de ting, som vi gerne vil informere dig om, inden dit barn starter hos os.
Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis der er noget, du gerne vil have mere at vide om.

Forventninger/forældresamarbejde
Indkøring
Når du har sagt ja til en plads hos os, skal du kontakte den pædagogiske leder i afdelingen, så
vi sammen kan aftale det videre forløb.
Det er vigtigt, at du afsætter god tid til indkøringen, fordi det er med til at give dit barn den
bedste opstart. Forvent, at dit barn godt kan reagere på, at hverdagen nu er anderledes. Det
er meget forskelligt, hvordan det enkelte barn tackler alt det nye, og hvor længe det tager for
barnet at falde til. Giv dit barn tid, og bliv ikke urolig. Vis dit barn, at du er tryg ved at aflevere
det og hav tillid til, at vi nok skal passe godt på dit barn og trøste det, hvis det bliver ked af
det.

Aflevering/afhentning
Når I kommer om morgenen, skal du tjekke dit barn ind på komme/gå skærmen i
institutionen. Du skal nok få en nærmere introduktion til skærmen af personalet. Sig også
godmorgen til en medarbejder, så vi ved, at netop dit barn er kommet.
Når I kommer, er det er vigtigt for os, at I ikke unødigt forstyrrer de aktiviteter, som børn og
personale er optaget af. Dette gælder i særlig grad, hvis I kommer efter kl. 9, hvor mange
planlagte aktiviteter sættes i gang. Hvis du har brug for at give en besked el.lign., så henvend
dig til en medarbejder, som ikke er optaget af aktiviteter med andre børn.
Hvis dit barn er syg eller har en fridag, skal du give os besked så tidligt på dagen som muligt.
Af hensyn til både dit barn og personalet er det vigtigt, at du giver os besked, hvis du ikke selv
henter dit barn. Vi vil også gerne vide, hvornår dit barn bliver hentet. Begge dele kan du
notere på komme/gå skærmen. Husk også at sige farvel, så vi ved, at dit barn er hentet.
I dagplejen er det desuden vigtigt, at du giver besked om barnets afleverings- og
afhentningstidspunkt, så dagplejeren har mulighed for at planlægge dagen bedst muligt.
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Information
I dagtilbuddet bruger vi Børneintra aktivt, og vi forventer, at du følger med i, hvad der ligger
af nyheder og information på Børneintra. Det samme gælder for opslag på tavler osv. i
institutionen/hos dagplejeren. Log in til Børneintra fås af den pædagogiske leder. Har du
problemer med log in eller spørgsmål til Børneintra, kan du kontakte vores
kommunikationsmedarbejder på mail ancku@aarhus.dk
På den enkelte afdelings hjemmeside kan du finde information om dagligdagen,
pædagogikken, kost og meget mere. Læs mere på www.tranbjerg.dagtilbud-aarhus.dk.

Forældresamtaler og daglig kontakt
Vi tilbyder 3 fastlagte samtaler i løbet af dit barns tid i dagtilbuddet (0-6 år). En samtale ved
opstart, en status udviklingssamtale, når barnet er ca. 2,5 år og på vej mod børnehave, samt
en status udviklingssamtale, når barnet er ca. 5,5 år og på vej mod skole.
Skulle der opstå særlige situationer omkring dit barn, er der altid mulighed for en samtale.
Det er vigtigt, at der er et højt informationsniveau omkring dit barn, og at der er en god dialog
og daglig kontakt mellem dig og personalet. Det betyder f.eks., at vi gensidigt informerer
hinanden, hvis der er sket noget hjemme eller i institutionen/ dagplejen, som har indflydelse
på dit barns dag.
Hvis du oplever noget, som undrer dig, eller som du er utilfreds med, forventer vi, at du taler
direkte med personalet om det, og ikke med alle andre, da det er personalet, som kan gøre
noget ved problemet.

Bestyrelse og forældreråd
Hvis du som forælder gerne vil have indflydelse på, hvad der sker i dagtilbuddet, og inddrages
i beslutninger vedrørende dit barns hverdag, har du mulighed for at blive medlem af
forældrerådet eller dagtilbuddets bestyrelse. Valg til forældreråd og bestyrelse afholdes hvert
år i september/oktober.

Praktisk information
Skiftetøj
Dit barn skal have relevant tøj, fodtøj og skiftetøj med, som passer til årstiden. Det er vigtigt,
at barnet kan passe skiftetøjet. Barnets navn skal stå tydeligt i alt tøj og fodtøj.
Vi informerer om, hvornår det er tid til f.eks. en varmere trøje, hue osv.
Dagtilbuddet har ikke ekstra tøj liggende, så sørg for, at dit barn altid har rigeligt skiftetøj
med.
Garderoben skal tømmes helt om fredagen, så rengøringen kan komme til. Husk også at kigge
i ”glemt tøj kassen” af og til.
I dagplejen skal dit barn også have skiftetøj med. Du skal selv sørge for, at barnets skiftetøj
og bleer kommer med i dagplejehuset den dag, hvor din dagplejer er i dagplejehuset.
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Mad og drikke
I alle afdelinger serverer vi morgenmad til de børn, der møder tidligt. Morgenmaden kan f.eks.
bestå af havregrød, havregryn, brød eller lign.
De forskellige afdelinger har forskellige former for frokostordninger. Du kan læse mere om
frokostordningerne på de enkelte afdelingers egen hjemmeside.
I alle institutionsafdelinger skal børnene have en madpakke med til eftermiddags mad. Der
skal stå tydeligt navn på madpakken. Sørg for at købe en madkasse, som dit barn selv kan
åbne. Vi serverer mælk til morgenmaden, og vuggestuebørn får mælk til deres eftermiddags
mad. Alle børn får vand til frokost.
I dagplejen sørger dagplejeren for alle måltiderne, så her skal dit barn ikke have madpakke
med.

Bleer
Børnehavebørn, der bruger ble, skal selv medbringe bleer.
I dagplejen skal alle børn selv have bleer og engangsvaskeklude med.

Søvn
Vi vækker som udgangspunkt ikke børn fra middagssøvnen. Begrundelsen er, at mindre børn
har behov for at sove, indtil de selv vågner. Forskning viser at:
 Børn, der får lov til at sove middagslur, til de vågner - friske og veludhvilede - sover
også bedre om natten.
 Børn producerer store mængder af væksthormoner, mens de befinder sig i de dybeste
søvnstadier. Dårlig søvn forhindrer dem ikke bare i at vokse, men også i at hele sår og
genopbygge kroppens celler.
 Langtidshukommelsen virker først for alvor under søvn. På scanninger kan man se,
hvordan hjernen rydder op i dagens indtryk og sørger for, at det vigtigste hænger ved.
Børn, der sover for lidt, lærer og forstår med andre ord mindre, end børn der får
tilstrækkelig søvn. Det samme gælder voksne.
 1-3 årige skal have mindst 12-13 timers søvn pr. nat og sove til
middag én eller to gange. 3-5 årige har brug for 11-12 timer og måske en middagslur.
Kilde: Pjecen 'Fakta om spæd- og småbørns søvn' af forskningssygeplejerske,
stud.med. Marian Petersen.
Læs evt. mere om børn og søvn på vores hjemmeside www.tranbjerg.dagtilbud-aarhus.dk.

Solcreme
Når UV indekset er højt i sommerperioden, skal dit barn være smurt ind i solcreme hjemmefra.
Derudover smører vi efter behov i løbet af dagen. Vi bruger solcreme uden parfume og
parabener. Vi anbefaler, at barnet har en solhat, en tynd, langærmet bluse og tynde bukser
liggende i skiftetøjskassen til varme dage.
Du kan læse mere om vores solpolitik på vores hjemmeside www.tranbjerg.dagtilbudaarhus.dk.
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Fotografering
Vi har udarbejdet en fotopolitik, som indeholder nogle etiske overvejelser ang. fotografering af
børn i vores dagtilbud.
Børnene må ikke medbringe legetøj i institutionen/dagplejen, som kan tage billeder (f.eks.
Nintendo).
Forældre må gerne tage billeder til særlige arrangementer, dog ikke portrætbilleder af andres
børn, ligesom billeder af andres børn ikke må offentliggøres på sociale medier, hjemmesider og
lign.
Vi lægger jævnligt billeder på Børneintra, hvor afdelingens forældre kan se og downloade
billederne.
Du kan læse hele fotopolitikken på vores hjemmeside www.tranbjerg.dagtilbud-aarhus.dk.

Oprydning
Vi vil gerne lære dit barn at rydde op efter sig og passe på tingene. Derfor er det vigtigt, at du
hjælper dit barn med at rydde op og sætte tingene på plads, både ude og inde, når du henter
dit barn.
Det er også dit ansvar som forælder at sørge for, at dit barns garderobe er ryddet op, og at alt
ligger på sin plads i garderoben, når institutionen/dagplejen forlades.

Med venlig hilsen,
Personalet i Tranbjerg Dagtilbud
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