Velkommen til Amaliegården

Amaliegården
Byagervej 98
8330 Beder
Tlf.: 51 83 72 98
Email: helsoe@aarhus.dk
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Velkommen til Amaliegården
Amaliegården er en integreret institution med ca. 55 børn i alderen
0-6 år.
Vi prioriterer at give børnene en udfordrende hverdag med god tid til
at lege, udvikle venskaber samt udforske verden.

Amaliegårdens indretning
Amaliegården er et dejligt hus med højt til loftet. Vi har skønne lyse
rum.
Huset er indrettet med tre stuer:
Sol er vores vuggestuegruppe, regn og sne er vores børnehavegrupper.
Alle børn har en primær stue. Til hver stue er der knyttet faste voksne. Vi arbejder
meget på tværs af stuerne, så alle børn og voksne kender hinanden, og føler sig
trygge i hele huset.

Ud over de tre stuer har Amaliegården en del ekstra rum. Vi har bl. a. et puderum, et
krea-/legorum og et fællesrum. Vi prioriterer at have mange rum med forskellige
funktioner, da det giver mulighed for ro og fordybelse i mindre grupper, som børn og
voksne kan benytte sig af i løbet af dagen. Vi ændrer på rummenes funktion efter behov.
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Legepladsen
I Amaliegården er vi dagligt ude med børnene uanset årstiden. På vores legeplads er
der gode rammer til at udfolde sig motorisk, hyggelige kroge til rollelege, et udendørs
værksted hvor børnene kan hamre og save, motorikbane, redningsbåd og mulighed
for at gå på opdagelse i naturen.
I de nære omgivelser har vi både skov, strand og sø. Vi tager af og til på ture ud af
huset, og benytter os af de muligheder der er i nærmiljøet.
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Dagligdagen i Amaliegården
I Amaliegården prioriterer vi legen og dens mange muligheder for læring og udvikling.
Dagligdagen er præget af en veksling mellem leg og fordybelse, udeliv og bevægelse,
ture ud af huset og meget mere.
Kl. 6.30 – 7.15 Amaliegården åbner og der serveres morgenmad i fællesrummet.
Kl. 7.15 – 8.00 Åbner én stue i huset.
Kl. 8.00-9.00 Åbner stuerne i resten af huset.
Kl. 9.00-9.30 Serveres der frugt til alle børn. På Sol holdes samling, hvor vi synger,
snakker og laver små lege.
Kl. 9.30-10.45 Laver vi forskellige pædagogiske aktiviteter, så som kreative aktiviteter, bevægelse, dialogisk læsning, udeliv osv.
Kl. 10.45 Spiser vi frokost.
Kl. 12.00- 14.00 Sover de mindste børn til middag, og de
store børn er på legepladsen.
Kl. 14.00-16.00 Får vi eftermiddagsmad, hvorefter vi leger
inde eller ude.
Kl. 15.45- 17.00 Samles vi på en af stuerne, i fællesrummet eller udenfor. Vi rydder op og lukker Amaliegården.
Vi har udarbejdet en årsplan, der tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer: Social udvikling, kommunikation og sprog, kultur, æstetik og fællesskab, alsidig personlig udvikling, krop, sanser og bevægelse samt natur samt udeliv og science.
.
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Traditioner
Januar: Vi fejrer Amaliegårdens fødselsdag d. 15. januar.
Februar/marts: Vi holder fastelavnsfest med tøndeslagning og udklædning.
Maj/juni: Fællesspisning på stuerne med forældre og søskende.
Fodboldturnering for børn og voksne i Beder dagtilbud.
Afslutningsfest for kommende skolebørn.
Arbejds- og hyggedag for børn og forældre.
August:
Bedsteforældredag hvor børnenes bedsteforældre inviteres til kaffe og hygge.
Forældremøde med valg til forældreråd.
December: Juleklip, kirkegang, julesang, adventssamling, nisserne kommer ned fra
loftet, Lucia og meget mere julehygge.
Julefest for børn, forældre og søskende.

Fodboldturnering

Fællesspisning

Fastelavn
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Når I henter og bringer
Morgenstunden i Amaliegården er en hyggestund, hvor vi vinker farvel og får en snak
med jer forældre. Det er vigtigt, at I siger farvel til jeres barn, så dét ved, I er gået.
Hvis barnet er ked af det, når I tager af sted, er I altid velkommen til at ringe for at
høre, hvordan det går op ad dagen.
I Aarhus kommune er det besluttet, at I forældre har ansvaret for at registrere når jeres barn er i Amaliegården. I skal registrere på skærmen ved køkkendøren når I kommer om morgenen og når I går igen om eftermiddagen, ved at klikke på billedet af jeres barn.
Skærmen er kun for voksne, og det er derfor forbudt for børnene at røre ved den.
Når I henter jeres barn igen er det vigtigt, at I siger farvel til en voksen, så vi ved at I
er gået.
Inden I går fra Amaliegården, vil vi bede jer om at opfordre jeres barn til at rydde det
legetøj op, som han/hun er i gang med at lege med.
Vi har ikke faste mødetider for børnene, men når vi har aktiviteter der starter på bestemte tidspunkter, vil vi annoncere det.

Nye børn
Det er vigtigt for os, at nye børn og deres forældre føler sig trygge og velkomne her i
Amaliegården.
Når jeres barn starter i Amaliegården, aftaler I sammen med stuens personale, hvordan indkøringen skal være for jer.
Ud fra vores erfaringer anbefaler vi, at I afsætter ca. en uge til indkøring af jeres
barn, og herefter evt. en periode hvor barnet har korte dage i institutionen.
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Indkøringen for et vuggestuebarn kan f.eks. forløbe på følgende måde:
1. dag – barnet er her nogle timer sammen med den ene eller begge forældre.
2. dag – barnet er her nogle timer sammen med en forælder, måske spiser de med.
3. dag – barnet prøver at være her alene i en aftalt kort periode. Forældrene siger
farvel og forlader Amaliegården. Vi opfordrer til, at en af forældrene er i nærheden af
en telefon, så de hurtigt kan tilkaldes.
4. dag – barnet er her igen alene lidt tid og prøver evt. at sove i Amaliegården. Forældrene forlader Amaliegården, og vi ringer når barnet vågner.
5. dag – det samme som dag 4.
Indkøring for et børnehavebarn kan f.eks. forløbe på følgende måde:
1. dag – barnet er her nogle timer sammen med den ene eller begge forældre.
2. dag – barnet er her nogle timer sammen med en forælder.
3. dag – barnet er her alene nogle timer. Forældrene siger farvel og forlader Amaliegården. Vi opfordrer til, at en af forældrene er i nærheden af en telefon, så de hurtigt
kan tilkaldes.
4. dag – barnet er alene i Amaliegården ca. en halv dag.
5. dag – som dag 4.
Det er vigtigt at pointere, at ovenstående er en ramme for indkøring. Alle børn og forældre er forskellige, derfor finder vi sammen ud af, hvad der er lige netop jeres behov
i forhold til jeres barns start i Amaliegården.
Børn der går fra Sol til Regn og Sne har brug for kortere dage i starten, de har som
regel ikke brug for, at I forældre deltager de første dage.
Børnene er vant til at færdes i hele huset og kender de andre voksne i huset.
De begynder at spise frokost og lege på deres nye stue i god tid før opstart. De flytter
fra deres barnevogn ind og sover i puderummet sammen med de andre børn fra børnehavegrupperne.
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Modulvalg
I Aarhus kommune tilbydes deltids- og fuldtidsplads, I kan som forældre frit vælge
mellem en deltidsplads på 30 timer om ugen og en fuldtidsplads på 52 timer om ugen.
Skift til deltidsplads skal varsles med to måneder til enten d. 1. eller d. 16. i en måned. Skift til fuldtidsplads kan ske med en dags varsel.
Se også Beder dagtilbuds retningslinjer for deltidsplads på dagtilbuddets hjemmeside.

Kost
Dit barn skal hver dag medbringe en madpakke, og børnehavebørnene skal medbringe 1 stykke frugt til den fælles frugtordning ugens fire første dage. Madpakken
skal lægges i køleskabet på stuens hylde. Frugten skal lægges i frugtskålen på køkkenbordet.
Amaliegårdens forældreråd har udarbejdet en anbefaling om at medbringe sprøjtefri
frugt samt en sukkerpolitik der anbefaler, at børnenes indtag af sukker minimeres
med henblik på at understøtte udviklingen af børns sunde kostvaner.
Morgenmad
Amaliegården serverer morgenmad hver morgen til kl. 7.15. Til morgenmad tilbyder vi
havregryn, cornflakes, rosiner, rugbrød, smøreost og mælk.
Hvis I en morgen kommer for sent til servering af morgenmad, er I velkomne til at
medbringe en grovbolle eller andet som barnet kan spise i Amaliegården.
Madpakke
Da børn har brug for god og nærende mad i løbet af dagen, anbefaler vi at madpakken følger dagtilbuddets mad og måltidspolitik. Det vil sige, at madpakken skal bestå
af rugbrød eller groft brød, gnave-grøntsager, fiskepålæg, kød, æg, ost eller evt. en
rest fra aftensmaden.
Til madpakkerne serverer vi vand.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke giver børn under tre år rå gulerødder, nødder, popcorn og andre hårde fødevarer, da de nemt kan få det galt i halsen. Derfor
skal det ikke med i vuggestuebørns madpakker.
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Eftermiddagsmad
Ca. kl. 14.00 serverer vi frugt, friskbagt brød og rugbrød med pålæg til børnene.
Til eftermiddagsmåltidet serveres mælk til vuggestuebørnene og vand til børnehavebørnene.

Søvn
I Amaliegården holder vi os til Beder dagtilbuds søvnpolitik, som tager udgangspunkt i
søvnforskningen, der understreger vigtigheden af søvn, især for det lille barn:
•

Børn skal sove så meget som muligt, hjernen elsker søvn

•

Barnet skal have lov til at sove, så længe det behøver. Afbrydes barnets naturlige behov for dagsøvn, kan nattesøvnen blive påvirket negativt.

Søvnbehov.
Alder 3-12 måneder: 11-16 timers søvn per døgn. Middagslur 1-4 gange per dag.
Alder 1-3 år: 12-13 timer per døgn. Middagslur 1-2 gange per døgn. Behovet for søvn
om dagen skal respekteres.
Alder 3-5 år: 11-12 timer per døgn.
Søvn handler ikke kun om at få hvilet ud, men også i høj grad om udvikling af hjernen, bearbejdning af oplevelser og indtryk og evnen til at lære og udvikle sig.
Vi vækker ikke små børn der sover til middag.

Påklædning
Børnetøj skal være:
•

Nemt at tage af og på

•

Noget barnet kan røre sig i

•

Noget der må blive beskidt

•

Vi er ude i alt slags vejr, så tøjet skal tilpasses årstiden.

Vuggestuebørnene i Amaliegården har en kurv på deres garderoberum til overtøj, og
en kurv på badeværelset til skiftetøj og sovetøj.
Børnehavebørnene i Amaliegården har en kurv på deres garderoberum til overtøj og
skiftetøj.
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Det er vigtigt, at børnene har rigeligt med skiftetøj, som passer til årstiden, i deres
kurve.
Vi vil bede jer om, at hjælpe jeres barn med at holde orden i kurven, så det er nemt
for barnet at finde, hvad det skal bruge.
Om fredagen skal garderoben tømmes og kurven sættes
ned på skohylden.

Det er en god idé at skrive navn i tøj og sko.
Ved indgangsdøren hænger en kurv med ”glemmetøj”
kig heri, hvis I ikke kan finde barnets tøj i
garderoben.

Fødselsdage
Når jeres barn har fødselsdag, vil vi gerne være med til at fejre det. Hvordan vi fejrer
børnenes fødselsdag er individuelt og afhængig af, hvad jeres barn og I forældre ønsker og har lyst til.
Fejring af barnets fødselsdag kan foregå ved, at I inviterer stuen hjem til en fødselsdagsfest en formiddag fra ca. kl. 9.30 til ca. kl. 11.45.
Vi går dog ikke hjem til fødselsdage om onsdagen, da vi afholder møder denne dag.
Det kan også foregå i Amaliegården, hvor vi pynter op med flag og balloner, og I kan
medbringe noget spiseligt til børnene. Vi opfordrer til,
at I overholder Amaliegårdens sukkerpolitik ved fødselsdage.
Det vil sige at man i vuggestuen afholder sig fra at servere sukkerholdige fødevarer, men i stedet f.eks. serverer grovboller, pølsehorn, frugt, gnavegrønt med videre. I børnehaven opfordrer vi til, at man generelt begrænser sukkermængden til et enkelt stykke kage, en
is, en flødebolle eller lignende.
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Ipads og projektor
I Amaliegården har vi en iPad på hver stue og en projektor i fællesrummet.
Det er institutionens opgave, at introducere IT og digitale medier til børnene i henhold
til de pædagogiske læreplaner.
Vi bruger IT som et redskab til at styrke børnenes sproglige færdigheder, sociale kompetencer samt give dem en forståelse af elektroniske mediers mulighed for læring og
viden søgning.

Se endvidere Amaliegården politik for brug af ipads på hjemmesiden
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Ved sygdom
Et sygt barn skal være hjemme til det er rask og ikke smitter mere. Det kan være
svært at vurdere, hvornår et barn er sygt, men her er nogle retningslinjer for, hvornår
I skal holde jeres barn hjemme:
•

Ved feber – over 37,5 grader

•

Hvis barnet har ondt og virker utilpas

•

Hvis barnet mangler appetit, er passivt og let falder i søvn eller er mere pylret

•

Ved diarré og opkast må barnet komme 48 timer efter sidste diarré eller opkast.

Vi henholder os til Sundhedsstyrelsens pjece: ”Smitsomme sygdomme hos børn, vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre”.
Heri står der: ” Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere
smitter.
Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen.
Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve
særlig pasning. ”
Hvis barnet bliver syg i Amaliegården kontakter vi jer altid.
I skal ringe besked eller skrive på intra til Amaliegården ved barnets første sygedag,
hvis jeres barn er blevet sygt hjemme.
Medicin
Vi giver ikke medicin, med mindre det er lægeordineret livsnødvendigt, så som astmamedicin og medicin for feberkrampe.
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Solbeskyttelse
I sommerperioden skal I sørge for at give jeres barn solcreme på om morgenen. Om
eftermiddagen gensmører vi børnene. Vi har solcreme i Amaliegården.
Vi anbefaler at give jeres barn en solhat med skygge og en tynd bluse med lange ærmer med i sommerperioden.

Sikkerhed
Snore
Der må af sikkerhedshensyn ikke være snore i barnets tøj og legetøj.
Dette gælder også kælke.
Cykelhjelme
Børnene må ikke bruge cykelhjelm på legepladsen.
Batterier
Børnene må ikke medbringe legetøj med batterier.

Forældresamarbejde
Vores dagligdag bygger på gensidig forståelse, samarbejde og tillid. I forældre og
Amaliegårdens medarbejdere er i fællesskab ansvarlige for at skabe trivsel og en god
dagligdag for jeres barn.
Vi har et ønske om at lære jeres familie at kende og få indblik i, hvad der rører sig hos
jer.
Vi forventer, at I forholder jer til vores arbejde med børnene og deler jeres underen
med os, og kommer til os med konstruktiv kritik.
Som pædagoger har vi stor faglig viden om børn, men det er jer, der ved mest om
netop jeres barn.
Samtaler
Amaliegården tilbyder samtaler efter Aarhus kommunes forskrifter om brug af Status
og udviklingssamtale materiale, og ved særlige behov.
Omkring tresårsalderen sprogvurderes alle børn.
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Informationer til forældre
I Amaliegården informerer vi jer forældre via Børneintra samt på forældreopslagstavlen ved køkkenet.

Børneintra
Vi benytter os af Aarhus kommunes informations- og samarbejdssystem Børneintra.
Her vil I kunne finde information fra Aarhus kommune, dagtilbudsleder, pædagogisk
leder samt medarbejdere.
Ved opstart i Amaliegården får alle forældre et log-in og til Børneintra.
Amaliegårdens Børneintra er et ”lukket” system, som kun kan benyttes af forældre og
medarbejdere med direkte tilknytning til Amaliegården.
Via Børneintra har I som forældre ansvar for at registrere jeres barns ankomst og afhentning i dagtilbuddet. Vi har en registreringstavle, der hænger på gangen ved køkkendøren. Her foregår registreringen.
Børneintra kan downloades som en app, så kan I fra telefonen følge med i, hvad vi
ligger ud. I kan også skrive korte beskeder, melde fridage og sygdom på appen.
Vi har valgt at bruge systemet til:
•

Nyheder – informationer, begivenheder, påmindelser o.l.

•

Opslagstavlen – informationer, begivenheder, påmindelser o.l.

•

Samlemapper – hvor I kan finde diverse referater, nyhedsbreve m.m.

•

Fotoalbum – her lægger stuerne foto fra hverdagen og diverse aktiviteter der
foregår i huset.

Vi har fravalgt at benytte mailfunktionen. Der vil derfor ikke blive besvaret evt. henvendelser til medarbejdere eller ledelse.
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Forældreråd og bestyrelse
I Amaliegården har vi et forældreråd bestående af 10 forældre, 5 ordinære medlemmer og 5 suppleanter. Pædagogisk leder og en medarbejderrepræsentant deltager i
forældrerådsmøderne.
En af forældrerepræsentanterne sidder også i dagtilbudsbestyrelsen.
Der afholdes 4 – 6 forældrerådsmøder om året. Møderne ligger før bestyrelsesmøde,
så aktuelle emner kan drøftes og bestyrelsesrepræsentanten kan bringe forældrerådets holdninger videre til bestyrelsen.
Som medlem af forældrerådet får man et dybere indblik i Amaliegårdens hverdag.
Man sidder som repræsentant for hele forældregruppen. Man kan bringe emner og
forslag op til drøftelse, og har indflydelse på beslutninger.
Der er forældrerådsvalg hvert år i september.
Formålet med forældrerådet er at virke som bindeled mellem ledelsen, personalet og
forældrene. Forældrerådet kan formidle forældre synspunkter, der har betydning for
børnenes dagligdag og samarbejdet mellem dagtilbud og forældre.
BRUG FORÆLDRERÅDET – du kan bruge forældrerådet til formidling af ønsker og
forslag, som du mener, kan have interesse for alle børn og forældre i dagtilbuddet.
Det kan være alt fra ris og ros, idéer til at gøre hverdagen bedre og ønsker til sociale
arrangementer. Hvis du ønsker at komme i kontakt med forældrerådet er du altid velkommen til at rette henvendelse til medlemmerne.

Ferie og åbningstider
Selvom jeres barn trives i Amaliegården, har det stadig brug for at holde fri sammen
med jer. Det er krævende at gå i institution hver dag og forholde sig til så mange
mennesker. En kort dag eller en fridag en gang imellem er derfor dejligt og kan være
nødvendigt. I behøver ikke at planlægge en masse, at gå derhjemme og slappe af eller hjælpe lidt til giver fornyet energi og mod på nye udfordringer.
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Åbningstider:
Mandag – torsdag 6.30 – 17.00
Fredag 6.30 – 16.30
Vi vil gerne have besked, når jeres barn holder ferie og fridage, så vi kan planlægge
personalets ferie/afspadsering, på tidspunkter, hvor der er få børn.

Fællespasning i Beder - Malling dagtilbud:
Mandag, tirsdag og onsdag før påske
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
Grundlovsdag til kl. 12.00
Uge 29 og uge 30
Dagene mellem jul og nytår
Amaliegårdens pædagogiske dag den sidste fredag i januar.
Da mange børn holder ferie i disse perioder har vi i samarbejde med bestyrelsen beslutte at holde fællespasning. Ved fællespasning er én afdeling i Beder-Malling dagtilbud åben. Her samles alle de børn der har behov for pasning. Under fællespasning tilstræber vi, at der er en kendt voksen fra hver afdeling.
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