Når man starter i børnehaven
Hvem er vi?
Vi udgør børnehavegruppen Hottentotterne i den integrerede institution Børnehuset Jægergårdsgade. De voksne i børnehavegruppen er:
Kim – pædagog
Kirsten – pædagog
Lotte – pædagogisk assistent
Anders – pædagogmedhjælper
Shahla – pædagog
Steffen – pædagog
Beklædning
Dit barn får en rygsæk, som skal bruges i børnehaven. I den kan I lægge barnets skiftetøj og
madpakken. Du skal vedligeholde rygsækken og vaske den løbende i den tid, dit barn bruger
den. Vi har altid brug for skiftetøj, så I bedes sørge for, at der altid er mindst et rent sæt tøj i
barnets taske, i garderoben og i barnets kasse i skoven. Husk at skrive navn i alt, også på
madpakke og drikkedunk. Det er en god ide at putte skiftetøjet i en pose, da taskerne ikke er
vandtætte. I bedes selv orientere jer om dagens vejr fx på dmi.dk. Barnet skal altid have tøj
med, så det kan deltage i børnehavens aktiviteter. Når man er i naturen, oplever man ofte, at
det er væsentligt koldere derude, end det er i byen. Husk, at det er bedre at have for meget
tøj på end for lidt. Det meste af året er græsset vådt, når vi kommer ud i skoven, derfor skal
børnene have gummistøvler på fra morgenstunden. I løbet af dagen skifter de til sandaler/sko.
Legetøj
Man må have legetøj med hver fredag max 2 stk. Husk også navn her. Legetøj medbringes på
eget ansvar. Af hensyn til støjniveauet, må det ikke være skydevåben eller ting som larmer. Ej
heller er det tilladt at medbringe småt legetøj, som kan være til fare for vuggestuebørn. Indimellem laver vi bl.a. efter aftale med forældrene bamse/dukkedage, hvor man kan tage sine
tøjdyr med. Kom selv med gode ideer.
Informationer om hverdagen
Jeres barn er nu blevet ældre og kan mestre mange ting selv. De kan selv fortælle mere om
dagen. Personalet beretter altid, hvis der er noget, som er vigtigt, men hvis man vil høre konkret om dagens forløb, er det en god ide at henvende sig til personalet. Vi vil bede jer gå med
ind i huset, for at høre dette, da vi har opmærksomheden rettet på børnene, når vi kommer
hjem med bussen, for at få dem trygt og godt med ind. Vi bruger Intranet til at kommunikere
med. Du kan logge på adressen www.aarhus.inst.dk. Her kan du finde billeder af børnehavens
aktiviteter og nyhedsbreve. Du kan også finde informationer og nyheder fra dagtilbuddet eller
den pædagogiske leder.
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Spisetid
Når vi kommer ud til Peter Sabroes Minde (PSM), er der først samling og herefter stiller vi lidt
brød og vand frem.
Vi spiser madpakker omkring kl.10.30. Her samles børnene i grupper sammen med en voksen.
Når vi går til vandet eller på andre ture, har børnene madpakker og drikkedunk med i deres
rygsæk.
Om eftermiddagen kl. 14 får børnene friskbagt brød og frugt.
Hvis barnet først hentes efter kl.16, kan I give barnet en lille eftermiddagssnack med, som vi
spiser omkring kl.15.45. Henter du barnet omkring den tid, kan det være godt at have lidt
med i lommen til hjemturen.
Sygdom
Ved sygdom og fridage bedes i skrive i kalenderen på intra for at informere personalet, så vi
kan afstemme bl.a. vikarindtag.
Telefon
Hottentotternes telefon har nummer 29 24 59 64.
Sovebørn og blebørn
Der er mulighed for at sove i Peter Sabroes Minde. Barnet bliver puttet på en madras på gulvet. Når vi tager på fællestur, er der ikke mulighed for at få sin middagslur. Det er en fordel,
hvis barnet er renligt, når det begynder i børnehave. Vi har dog puslefaciliteter. I samarbejde
med forældrene sigter vi efter at få barnet gjort renligt hurtigst muligt efter start i børnehaven. Det letter barnets dagligdag, at det selv kan gå på toilettet. I børnehaven skal børnene
ikke bruge bodystocking, men undertøj som de selv kan tage af og på. Hvis børnene bruger
ble, anbefaler vi, at i bruger dem med klisterflapper, så børnene kan tage dem af uden at
skulle tage alt tøjet af. Vi oplever, at de ikke selv kan rykke ”blebukserne” i stykker.
Selvhjulpenhed
Børnene tager så vidt muligt selv tøj af og på. De voksne hjælper dem efter behov. Ved valg af
fodtøj, er det en god hjælp for barnet at sko/sandaler lukkes med velcro. Nogle vinterstøvler
har lynlåse. Ofte kan børnene ikke selv betjene disse lynlåse, fordi de er for stramme. Vi oplever, at børnene ofte vokser på mange forskellige måder, lige efter de er startet i børnehave.
De bliver større, fordi de opdager, at de selv kan en hel masse, og fordi de oplever, at andre
børn omkring dem er selvhjulpne. For at styrke følelsen af at kunne selv, skal de også bære
deres egen rygsæk med fornødenheder. Det samme gælder ved valg af tøj: det er vigtigt for
barnets selvfølelse, at de selv kan betjene tøjet og ikke skal have hjælp til det hele. Vi anbefaler, at I spørger de andre forældre eller personalet i institutionen, hvis I er i tvivl angående anskaffelse af nyt tøj.
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Indkøring
Vi forventer, at I besøger Peter Sabroes Minde med jeres barn i forbindelse med opstarten
mindst én hel dag. På den måde får I set, hvordan hverdagen ser ud og vi oplever børnene er
glade for jeres interesse og deltagelse i dagligdagen. I indkøringsfasen er barnets kontaktpædagog koncentreret om, at barnet skal føle sig trygt. Denne pædagog har I et særligt nært
samarbejde med gennem tiden i børnehaven, og vedkommende vil indkalde jer til samtaler. I
kan dog altid henvende jer til alle medarbejdere, hvis I har spørgsmål. Efter ca. tre måneder
holder vi en samtale for at tale indkøringen og om, hvordan det ellers går med barnet. Derudover er I altid velkomne til at besøge os i PSM halve eller hele dage.
Mødetider
Børnehuset åbner kl. 6.30 og lukker kl. 17 (fredag 16.30). Kl. 9.00 kører bussen. Vi tager
hjem fra PSM kl. 14.45. Vi er hjemme i Aarhus omkring 15.00.
Gåvenner
Alle børn i børnehaven får en gåven, når de begynder hos os. Vi sætter de børn sammen, som
vi tænker, er et godt match. Det er som udgangspunkt en stor og en lille, der er gåvenner. På
den måde hjælper de store de mindste med at få en god start. De store tager denne opgave
meget alvorlig og vokser af det.
Børnefødselsdage
Ved fødselsdage samles vi for at fejre fødselaren og synger en sang. Du er velkommen til at
møde op og dele noget lækkert ud. Du kan også give barnet noget med, som det selv kan dele
ud, hvis du ikke har mulighed for at deltage.
Vores kostpolitik siger, at vi gerne vil begrænse børnenes sukkerindtag for at være sundhedsfremmende, derfor skal det ikke være kage og slik.
Af praktiske grunde kan vi ikke komme på hjemmebesøg ved alle fødselsdage. Derfor har vi
valgt, at vi kan komme på besøg til barnets 5-årsdag, hvis I ønsker det. Disse besøg planlægges altid til en fredag, hvor vi er hjemme i Børnehuset og derfor tæt på jeres hjem. Børnene er
glade for alt, som kan være med til at markere en fødselsdag.
I skoven hejser vi flaget på barnets fødselsdag.
Samtaler
I bliver tilbudt en 3-måneders samtale og en 5-års samtale. Derudover kan I eller personalet
bede om en samtale, hvis der er behov for det.
Spørg endelig personalet, hvis du gerne vil vide mere.

Med varme hilsener og ønsker om et godt samarbejde
Personalet hos Hottentotterne
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