MILEPÆLE
o Se vuggestuen med
Jer
o Prøve at være alene i
vuggestuen
o Spise i vuggestuen
o Sove i vuggestuen
o En normal dag i tid
.

VUGGESTUEN DEN
GRØNNE GREN
DEN GODE START
Det er helt afgørende for en god indkøring, at vi tager udgangspunkt i
det enkelte barns behov, og respekterer de signaler barnet sender os.
Derfor bliver to indkøringer aldrig helt ens. Indkøringen er et
samarbejde mellem Jer og personalet, der kører Jeres barn ind.

Første besøg
Vi viser Jer rundt i vuggestuen og fortælle om vores dagligdag.
I vil få udlevere
- velkomstpjece
- stamkort, som I skal udfylde og give til stuens personale
- tilladelse til at tage foto af barnet, hjemmeside mm
- seddel til modulvalg, som afleveres udfyldt til personalet
- retningslinjer for modulordning
Længden på indkøringen varierer fra barn til barn, fra 1 uge og ikke
længere end 14 dage. Barnet møder mange nye indtryk, så det er
vigtigt, at barnet får en rolig indkøring og bliver tryg ved at blive
afleveret i Den Grønne Gren.

1. dag
Første dag får I en garderobeplads og en kasse på stuen til skiftetøj.
Barnet har en af sine forældre eller en anden, som barnet kender
godt og er tryg ved med.
I fortæller om Jeres barn, mad, søvn og rutiner og vaner I og Jeres
barn har sammen. Det kan være en hjælp for barnet, hvis vi tager
udgangspunkt i det, barnet trives med hjemme

At være tryg i Den Grønne Gren
Vi gør os umage med, at barnet hurtigst muligt bliver trygt ved personalet, der er på barnets stue. På den
måde sikrer vi, at barnets trivsel ikke er afhængig af personalets skiftende arbejdstider.
Det vil være de samme voksne fra vuggestuen, der er omkring Jeres barn under indkøringen. Gradvist vil
barnet blive mere og mere tryg ved de øvrige voksne i huset.
De fleste børn reagerer på at begynde i vuggestue. Nogle børn reagerer allerede under indkøringen, for andre
sker det fx en måned senere.

Afsked
Det kan i starten være svært at aflevere Jeres barn til os, vi vil i samarbejde med Jer guide til den gode farvel.
Hver dag fortæller vi Jer ærligt om, hvordan barnet har det.
Når I siger farvel til barnet er det vigtigt, at det bliver kort, enkelt og tydeligt. Det kan forvirre barnet, hvis I
kommer igen efter barnet har set Jer gå.
Det er en god idé, at give barnet fra Jeres favn til vores. Det er et tydeligt signal til barnet om, at I accepteret
os og vuggestuen.

At være alene
Første gang Jeres barn skal være i vuggestue alene, kan I fx gå en tur eller sætte Jer ind i personalestuen og
drikke en kop kaffe. Aftal et tidspunkt med os om, hvornår I kommer igen.
Hvis Jeres barn er meget ked af det, vælger personalet at kontakte/hente Jer før tid.
Vi er omkring Jeres barn hele tiden. Vi lader ikke et barn gå for sig selv og være ked af det.
I er altid velkomne til at ringe til stuen og høre. Det er en sund og naturlig reaktion for et barn, at være ked
af, at skulle sige farvel til mor og far.

At spise
Det er en stor oplevelse for Jeres barn at skulle spise i vuggestuen. Der er nye børn og voksne at skulle
forholde sig til, og mange nye indtryk, der skal bearbejdes.
Nogle børn spiser ikke så meget i den første tid, de er i vuggestue, men appetitten vender tilbage efter et
stykke tid.

At sove
De første dage Jeres barn skal sove i vuggestuen, er det en god idé, hvis I kan være på ”stand by”. Så ringer
vi til Jer, når barnet vågner, så I kan komme og hente med det samme.
Hvis Jeres barn sover flere gange om dagen, tager vi selvfølgelig hensyn til det.
Vi sørger for madras, dyne og sengetøj. Det kan være en god idé, at have noget kendt med hjemmefra i
starten. Det kan være barnevognen, en dyne, en bamse eller lign.

En normal dag
Jeres barn vil nu kende nogle af de andre børn og voksne i vuggestuen, og vil efterhånden begynde at kunne
have en normal og tryg hverdag i Den Grønne Gren.

I samråd med Jer, aftaler vi fra dag til dag, hvor vi har næste fokus i
indkøringen. Vi ønsker den bedste start for barnet i vuggestuen.

