VELKOMMEN TIL BEBOERNES
BØRNEHUS
INTRODUKTIONSFOLDER TIL NYE FORÆLDRE

Den integrerede institution
Beboernes Børnehus
Sølystgade 30
8000 Aarhus C
Tlf: 87 13 81 39
E-mail: bepan@aarhus.dk

Velkommen

et arbejdsredskab for personalegruppen, den findes på vores
hjemmeside.
Historie
I 1976 startede Beboernes
Børnehave op med plads til 30
børn, som hurtigt blev til 40
børn. Børnehaven var selvejende og hørte under Beboerhuset. I 2003 ser en hel ny institution dagens lys, vi bliver nemlig til den integrerede institution Beboernes Børnehus.

Børnehuset er en del af
Midtbyens Dagtilbud, som
består af 10 institutioner.
Udover Beboernes Børnehus
består dagtilbuddet af
Vuggestuen Vimmerby,
Børnehuset Villakulla, Vuggestuen Småland, Vuggestuen
Graven, Vuggestuen Mindegade, Vuggestuen Storkereden,
Vokseværket, Nørrestenbro og
Skattekisten.
Vi byder jeres barn og jer velkommen i børnehuset. Det kan
være noget af en udfordring at
starte i institution for første
gang eller at skifte institution.
Derfor får I denne velkomstfolder, så I i ro og mag kan læse lidt om os. Her finder I
mange praktiske oplysninger,
som det er godt at have kendskab til i dagligdagen.

Struktur
Børnehuset er normeret til 44
børnehavebørn og 13 vuggestuebørn, fordelt på to afdelinger. I børnehaven arbejder vi
med åben plan, det vil sige, at
alle bevæger sig frit omkring
og alle indgår i naturlige rela-

Børnehusets virksomhedsplan
/ læreplaner beskriver udviklingen af vores pædagogiske
praksis og er først og fremmest
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tioner og aktiviteter med hinanden i stedet for konstruerede gruppeopdelinger.
Vuggestuebørnene har fast
base i deres afdeling.
I børnehaveafdelingen er vi 4
pædagoger inkl. pædagogisk
leder og 2 medhjælpere.
I vuggestueafdelingen er vi 2
pædagoger, 1 medhjælper og
16 faste vikartimer om ugen.
Vi er en personalegruppe der
har arbejdet sammen i mange
år.

lier og ansatte.

Principper for det
pædagogiske arbejde
Vores samvær med børnene
skal først og fremmest være
præget af nærhed, omsorg og
anerkendelse. Vi skal som
voksne være tydelige rollemodeller. Vi skal udvikle børnenes evne til at begå sig i
mange forskellige sammenhænge, herunder de mange offentlige rum.

Værdier og visioner
Vi har et mål og en vision om,
at Beboernes Børnehus skal
være et sted, hvor tryghed og
udvikling er i højsæde, hvor
hvert barn er unikt og ikke to
børn skal behandles ens.
Børnehuset skal være kendetegnet ved en positiv atmosfære med sjov og glæde, som tydeligt opleves, når man kommer ind i huset. Vi vil gerne
signalere at forskelligheder er
velkomne og at vi rummer
mange forskellige børn, fami-

Faglighed
Fagligheden er fundamentet
for alt vores arbejde. Vores
faglighed udvikles gennem egne og fælles refleksioner, hvor
rummelighed og respekt for
forskelligheder er forudsætninger. Vores faglighed skal
være kendetegnet ved ansvarlighed, udvikling og læring.
Læreplaner
Vi arbejder med de seks læreplansstemaer:
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Personlig udvikling, sproglig
udvikling, kulturelle udtryksormer & værdier, natur &
naturfænomener, krop &
bevægelse og sociale kompetencer. Det er temaer og færdigheder, vi arbejder med i
vores daglige pædagogiske
praksis.

lig om at være god til at klare
livets udfordringer i stort og
småt, - udfordringer i forhold
til andre mennesker - klare
opgaver, - at kunne holde fast i
et mål. Børn er i sagens natur
meget forskellige, og derfor er
det også meget forskelligt,
hvad passende udfordringer
er. Det som er en lille udfordring for et barn, kan være en
alt for stor udfordring for et
andet barn. Vores opgave som
voksne er at beskytte børn, så
de ikke får for store udfordringer og samtidig give udfordringer, som de kan vokse
med og blive mere robuste af.
Man udvikler selvværd og
selvtillid ved at opdage, at der
er noget man kan klare.
Robusthed handler også om, at
kunne tage imod kritik, uden
at gå i stykker.

I løbet af året går vi mere i
dyben med flere af temaerne.
Omsorg
Omsorg er en vigtig værdi for
os, idet arbejdet med børn fordrer, at vi er i stand til at genkende og tilgodese børnenes
forskellige behov. Børn og forældres tryghed er afgørende
for et godt samarbejde.
Robusthed
Vi ønsker, at alle børn må kunne klare de udfordringer og
vanskeligheder, de møder i
livet. Derfor er der meget, de
skal lære op igennem barndommen.
Robusthed er noget af det vigtigste at lære, det handler nem-

Anerkendelse selvbestemmelse
Anerkendelse er kendetegnet
for alle relationer i børnehuset.
Alle børn, forældre og ansatte
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skal mødes anerkendende,
med respekt for forskelligheder og individuelle grænser. I
vores arbejde med børnene er
anerkendelse og selvbestemmelse nogle af de bærende
principper. De skal have medindflydelse på deres hverdag
og deres valg af kammerater.
Børnene skal være medskabere af børnekulturen i børnehuset.

barnet vide, at nu går I.
Det er almindeligt, at børn
bliver kede af det, når forældrene går, men vi er altid parate med trøst - og vi er gode
til det. Det er bedst at holde
fast i sin beslutning om at gå,
så børnene får erfaringen med,
at når far og mor siger farvel,
så går de. I er altid velkomne
til at ringe og høre, hvordan
det går.

En god start
Børn er forskellige og deres
start på institutionslivet er derfor også forskellige. Det er vores erfaring, at det tager en
uges tid for et nyt barn at starte i børnehuset. Vi tilrettelægger indkøringen i samarbejde
med jer og tager udgangspunkt i jeres barn og i de muligheder, I har, og vores erfaringer.

Værd at vide - om konflikter
Vi ønsker alle, at jeres barn - og
alle børn i institutionen skal
være glade for deres børnehave / vuggestue. Det betyder
sjove, udfordrende og udviklende aktiviteter, nære venskaber og nærværende engagerede voksne.
Samtidig er det vigtigt at vide,
at alle børn oplever konflikter de skal naturligvis løses på en
hensigtsmæssig og konstruktiv
måde, og det hjælper vi selvfølgelig børnene med. Men
konflikter er ikke af det onde konflikter er med til at lære

Det kan være svært at sige
farvel
Det er vigtigt, at I siger farvel
til jeres barn og dermed lader
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børnene at udtrykke egne
behov, grænser og følelser og
at komme med løsningsforslag.
Nyttige oplysninger

aktiviteter og spontane ture
foregår om formiddagen. Hvis
vi vil have dit barn skal være
her til bestemte tidspunkter,
hænger der sedler på børnenes
rum, eller det står på vores
beskedtavler.

Åbningstid
Vi åbner kl. 6.30 og lukker kl.
17.00 mandag til torsdag fredag lukker vi kl. 16.30.
Hvis man har modultid, må
man ikke komme før den tid,
man har valgt og skal være
ude af døren til den tid, man
har valgt.

Giv besked
Det er vigtigt, at I giver besked
hvis jeres barn ikke kommer i
institutionen pga. sygdom,
ferie, fridage, eller andet. Det
er vigtigt, at I melder tilbage
på vores uddelte feriesedler og
overholder fristen. Det er et
kæmpe puslespil, der skal gå
op, da personalet skal varsles 3
måneder før feriestart.

Lukkedage
Mellem jul og nytår, dagene op
til påske, dagen efter Kristi
himmelfart, uge 29 og 30
(sommerferie). Der kan
tilbydes pasning i anden
institution. Vi lukker kl. 12.00
på grundlovsdag - denne dag
tilbydes ikke pasning efter kl.
12.00.

Udmeldelse
Skal ske med 1 måneds varsel,
det er 2 måneder, hvis man
flytter til en anden kommune.
Skal ske til den 1. eller den 15.
Fødselsdage
Det er en stor begivenhed at
have fødselsdag, og dagen kan
fejres på mange forskellige må-

Mødetider
Vi har ikke faste mødetider i
børnehuset, men de planlagte
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der. Vi fejrer med glæde jeres
barn her i institutionen.
Har I lyst til at invitere en
børnegruppe hjem til fødselsdag, er det altid populært.
Rammerne for besøget aftales
med dit barns kontaktpædagog. Det er altid personalet,
der på baggrund af børnenes
venskaber, grupperelationer
med videre, der sammensætter den gruppe, der skal med
til fødselsdagen.

Mad
Fra kl. 6.30 til kl. 8.30.
Børnene skal selv medbringe
morgenmad, vi giver mælk.
Den første fredag hver måned
serverer børnehuset boller, og
alle forældre er velkomne til at
drikke en kop kaffe og hygge
lidt med børn og personale.
Vuggestuen spiser frugt kl. ca.
9.00 - hvert barn har et stykke
frugt med hver dag til fælles
frugt kurv. Kl. 10.30 spiser
vuggestuen frokost.
Børnehaven spiser frokost ca.
kl.11.15. Forældrene har valgt,
at vi får vores mad fra et cateringsfirma. Måltidet består af
hjemmebagt rugbrød, forskellige slags pålæg, fisk, grønt og
frugt hver dag.

Klapvogne, cykler, autostole
med videre
Vi har desværre ikke mulighed
for at huse disse ting.
Klapvogne kan stå uden for
institutionen under trappen.
Vi låser ikke medbragte cykler,
løbehjul ind i vores skure, så
det er på eget ansvar at medbringe disse.

Mobiltelefoner
Vi vil gerne have, at I ikke benytter jeres mobiltelefoner, når
I afleverer og henter jeres børn.
Det giver en uopmærksomhed
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i mødet mellem barn og voksen.

bukser.
Garderoben i vinterhalvåret
skal indeholde: flyverdragt /
jakke, overtræksbukser, hue,
vanter - helst luffer og varme
trøjer.

Sol
Når solsæsonen sætter ind, vil
vi bede jer smøre jeres barn ind
fra morgenstunden.
Vi smører alle børn ind efter
frokost.

Vi har ikke tørreskab, så det er
en god ide at have flere sæt.
Det er jeres ansvar jævnligt at
tjekke skiftetøjets størrelse og
mængde samt at holde orden i
jeres barns gaderobe.
Der skal være navn i alt tøj og
fodtøj.

Børn og tøj
Beboernes Børnehus er ramme
for jeres børns udvikling og
udfoldelse med de muligheder, vi har. Det betyder, at der
er et vist slid på tøjet og risiko
for, at der kommer maling,
mudder eller andet på. Klæd
dit barn på efter vejret - en
ekstra trøje i garderoben er
altid en god ide. Børnene skal
have regntøj i deres kurve hele
året. Alle børn skal have skiftetøj i deres kurve i garderoben.
Mængden af skiftetøj afhænger
af barnets alder, renlighedsstadie osv.
Kurven skal indeholde:
strømper, underbukser, trøjer,
bluser og bukser / strømpe-

Børn og sygdom
Hovedreglen er, at syge børn
ikke modtages i Beboernes
Børnehus, og at børn der bliver
syge i løbet af dagen, skal hjem
hurtigst muligt. Vi er alle interesserede i at undgå unødig
smitte.
Syg - rask
Hvis barnet har feber, diarre,
øjenbetændelse, forkølelse
med ‘lang næse’, ondt i maven,
ondt i hovedet eller har en af
de traditionelle børnesygdom7

me, skal barnet holdes hjemme. Når barnet ikke længere
smitter og i øvrigt er i stand til
at deltage i den almindelige
hverdag med både inde- og
udeaktiviteter, er barnet rask.
Barnet skal altid have en feberfri dag inden opstart i institutionen.

vi gerne vide det, så vi kan
orientere om, at der er lus i
institutionen. Når vi har lus,
skal alle forældre kæmme
deres børn - på den måde kan
vi holde luseplagen nede. Hvis
vi opdager lus hos dit barn,
bliver du ringet op, så barnet
kan hentes og komme i behandling. Det samme gælder
ved børnesår. Børnesårene skal
være tørre og uden sårskorpe,
før man kan komme i institutionen igen.

Medicin
Vi kan generelt ikke påtage os
at give børnene medicin. I
forbindelse med visse kroniske
lidelser er der undtagelser.
Uheld
Små uheld på legepladsen og i
huset kan vi som regel klare
med førstehjælpskassen. Ved
større uheld, som kræver besøg på skadestuen, kontakter
vi jer, så i har mulighed for
selv at følge jeres barn på skadestuen.

Vuggestueafdelingen
Det skal være rart, trygt, sjovt,
udviklende og dejligt at gå i
vuggestue.
Vi er nogle voksne, der synes,
det er fedt at arbejde med små
børn. Derfor er vi glade for
vores arbejde og det smitter
selvfølgelig af på hverdagen.

Lus / børnesår
Lus er ikke en sygdom, men
det er vigtigt at lusene bekæmpes. Hvis jeres barn har lus, vil
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At skulle aflevere sit barn i
vuggestue for første gang, kan
for mange forældre være svært
og for nogle er det en helt ny
verden.
Lige fra starten er det vigtigt,
at kommunikationen mellem
forældre og personale er god
og positiv. Ingen spørgsmål er
for dumme. Så hvis I er i tvivl
om noget, så spørg endelig.

med klapvogne.
Alt i alt er der ikke noget, der
er mere vigtigt end andet. Der
foregår en læringsproces i selv
de simpleste aktiviteter.

I vuggestuen kan vi tilbyde:
* en god atmosfære
* at vi følger børnene opmærksomt med henblik på trivsel og
udvikling
* ro og tid
* alsidige oplevelser og
samvær med andre børn
* at dit barn kommer ud hver
dag
* engagerede voksne
* vi arbejder ud fra de seks
læreplanstemaer.

Her i Beboernes Børnehus mener vi, at små børn har brug
for små oplevelser. Med små
oplevelser mener vi oplevelser,
som det enkelte barn kan rumme og lære noget af.
Det kan være:
* synge og danse
* løbe stærkt i vores sal
* hoppe på madrassen
* samling hver dag
* ture.
Vuggestuen har fast turdag én
gang om ugen, hvor børnene
udforsker omverden på enten
vores ny indkøbte cykler eller

Børnehaveafdelingen
Børnehaven består af flere
rum, som fungerer som en
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enhed. Det betyder, at børnene
frit kan vælge, hvor de vil lege.
Vi har stuen, hvor vi åbner og
spiser morgenmad, der er stuen, hvor man kan sætte aktiviteter i gang, og hvor køkkenkrogen er, der er puderummet,
vi har det lyserøde rum med
dukker og dukkehus, og vi har
det blå rum, hvor der er konstruktionslegetøj.

kropslig kreativitet. Vi inddrager og opmuntrer børnene til
at være aktive deltagere i fællesskabet. Og vi arbejder med,
at børnene lærer at lytte til
hinanden, vente på tur og tale i
en forsamling. Vi tror børnene
får mere selvværd og mere
selvtillid ved at blive set og
hørt, og at samlingen styrker
det sociale liv i børnegruppen.
Vi hjælpes ad med at rydde op,
før vi skal spise frokost.
Børnene hjælper på skift med
at dække borde og anrette maden. Vi opmuntrer børnene til
at hjælpe hinanden, store hjælper små. Vi øver i at spørge
den, der sidder i nærheden af
vandkanden, om de kan sende
den rundt, i stedet for at råbe
på den. Når man har spist færdigt, rydder man op på sin
plads og sætter tallerken og
glas på rullebordet.

Vi prioriterer medbestemmelse
højt. Ligeledes mener vi, at det
er vigtigt at børnene bliver
selvhjulpne, da det giver selvtillid at kunne selv og bestemme selv.
Det er vores fornemste opgave
at bakke op om børnenes initiativer og ønsker. Derfor vil
mange aktiviteter tage udgangspunkt i det, der optager
børnene lige nu. Vi planlægger
disse, så vores seks læreplans-temaer indgår.

Vi er stort set ude hver dag. Vi
tager også meget gerne på tur,
både på lokalområdets legepladser, parker og museer og

Vi har samling hver dag, inden
vi spiser frokost. Her udfordrer vi børnene til sproglig og
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på lidt længere ture til skov,
strand og vand.
De voksne hjælper selvfølgelig
i garderoben med overtøjet,
hvis der er behov for det, men
vi gør meget ud af at opmuntre barnet til selv at forsøge.
Mange aktiviteter foregår på
tværs af aldersgrupper, men vi
laver også aktiviteter som tager udgangspunkt i børnenes
færdigheder, modenhed eller
alder.

nene.
Skolebørnsudflugt.
September:
Forældreråd og bestyrelsesvalg.

Traditioner / årets gang
Oktober / november:
Temafest - alle børn, forældre
og medarbejdere kommer
klædt ud efter det valgte tema
dette år. Vi spiser vores medbragte sammen, danser og
leger.

Februar:
Fastelavnsfest - alle børn og
medarbejdere kommer udklædte, og vi slår katten af
tønden.
April:
Børnekunstuge - vi samarbejder med kvarterets institutioner og Peter Sabroe Seminarium om at lave kunst.

December:
Vores levende julekalender.
Juletræsfest, luciaoptog.
Børnejulefrokost, skattejagt.

Juni:
Afslutningsfest for skolebør-

Arbejdslørdage:
Efter behov.
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problemer.
* I deltager i vores arrangementer, forældrerådsvalg og
børnehusets liv.
* I anerkender og viser
loyalitet overfor børnehusets
værdier og regler.

Forældrerådet arrangerer
kaffeeftermiddage ca. en gang
om måneden på Børnenes
Jord.
Forårstur til Mindeparken.
Forældresamarbejde
Forudsætningen for, at jeres
barn får en god tid i Beboernes
Børnehus, er, at I som forældre
og vi som pædagogisk personale samarbejder.

* I anerkender at personale og
forældre er ligeværdige, men
ikke ligestillede.
* I har en positiv indgangsvinkel til vores pædagogiske
praksis.
* I anerkender vores kompetencer og faglighed, men samtidig kan undre jer og stille
spørgsmål.
* I ser jeres barn i en social
sammenhæng.

Vi er imødekommende over
for forældrenes ønsker og behov, men samtidig skal vi sikre, at vi tilbyder en gennemtænkt og sammenhængende
pædagogisk hverdag, hvor
børnenes udvikling og læring
har optimale betingelser.

Den daglige kommunikation
Den daglige dialog med
forældre er fundamentet for
samarbejdet mellem forældrene og børnehuset.
Vi forsøger at skrive på tavlen,
hvad vi har lavet på den pågældende dag. Vuggestuen
skriver hver dag i deres stuebog.

Forventninger
Vi forventer af jer som
forældre, at:
* I siger til, hvis der opstår problemer - store som små. I kan
omvendt forvente, at vi kontakter jer, hvis jeres barn har
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Orientér jer på vores opslagstavler og tavlen ved indgangsdøren.
Forældresamtaler
Alle nye børn får efter ca. 2 til
3 måneder tilbud om en forældresamtale, hvor vi snakker
indkøring, hvordan går det, er
der noget der skal sættes ind
på. Her får I som forældre
mulighed for at tale uforstyrret
om jeres barn med pædagogerne.
Derudover tilbyder vi statusudviklingssamtaler: to i vuggestuen, en start 9-12 måneder og
en før skift til børnehave og en
i børnehaven før skolestart.
Vi er altid parate til en snak
om jeres barn. Tilgiv os imidlertid, hvis vi indimellem har
travlt - det er ikke vores hensigt at afvise jer. Her er det en
god ide, at vi finder tid til en
samtale, hvor vi kan snakke i
ro og fred.
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Vi byder jer velkommen i
Beboernes Børnehus!

