Velkommen til Solsikken
Velkomstpjece

Kære

Velkommen til Solsikken.
Solsikken er en afdeling i Dagtilbuddet Hjortshøj, Hårup, Mejlby. Dagtilbuddet består
af 3 integrerede institutioner og en dagpleje afdeling.
I er meget velkomne til at besøge os et par gange, inden barnet starter, men vi gør
opmærksom på, at indkøringen først starter den dag, I har pladsen.
Vi glæder os til at træffe jer og ser frem til et godt samarbejde.

Dagtilbuddet Hjortshøj, Hårup, Mejlby
Dagtilbuddet består at institutionerne Bifrost, Spiren og Solsikken. Derudover er
dagplejen tilknyttet. De 4 afdelinger arbejder i et pædagogisk ledelsesteam med en
dagtilbudsleder.
Derudover har vi et distriktssamarbejde med skolen og andre samarbejdspartnere.

Dagtilbuddets værdigrundlag
I en tid, som er præget af foranderlighed og opbrud, er værdier vigtige for os i vores
dagtilbud. Værdier er grundlæggende for, hvilke holdninger vi har, og hvordan vi
handler i det pædagogiske arbejde. Det tilbud, vi har til vores børn, er et tilbud om
at være en del af fællesskabet. I vore dage er institutionen ” barndommens gade” .
Det er her de vigtige erfaringer med at tilhøre en gruppe gøres. Det er her venskaber
udvikles, og man lærer, hvad det vil sige at være en del af en flok. Vi har valgt at
bygge vores fællesskab op om tre værdier, der er indbyrdes afhængige af hinanden:
 Anerkendelse

 Udvikling
 Glæde

Anerkendelse
Alle børn, personale og forældre i vores dagtilbud skal mødes anerkendende. At
blive anerkendt er at blive respekteret, som den person man er, for det man står for
og mener og ikke mindst for det arbejde, man yder. Anerkendelse af den enkelte er
vigtigt for at have et sundt og harmonisk arbejdsmiljø og børnemiljø.
Udvikling
En vigtig del af livet for både børn og voksne er at lære. Vi må lære for at kunne
skabe udvikling. For at skabe udvikling skal vi være åbne overfor nye tiltag. Vi skal
være åbne overfor forandringer. Vi skal turde at blive udfordrede, at udfordre
børnene, forældrene og kollegerne. Vi skal være rummelige.
Glæde
Glæden er grundlæggende, når livet leves. Når der er personale, som er glade for
deres arbejde, børn, der er glade for deres børneliv i institutionen og forældre, der
er glade og trygge ved at aflevere deres børn, så kan vi skabe et udviklende
fællesskab. For at der skal være glæde, skal der være plads til spontanitet og
galskab. Det vi plejer, kan vælges fra til fordel for at vende tingene på hovedet. Vi
skal omgås hinanden med humor og samtidig sørge for, at trygheden bevares.
Oplevelser, aktiviteter og traditioner er med til at skabe glæden.
Disse tre værdier hænger uløseligt sammen. For at skabe udvikling, kræver det
anerkendelse fra omgivelserne. Hvor udvikling og anerkendelse trives, skabes der
glæde. Udvikling, anerkendelse trives, skabes der glæde. Udvikling, anerkendelse og
glæde skaber et fællesskab, som det er værd at være en del af.

Børn og unges værdi grundlag
Dagtilbuddet Hjortshøj, Hårup, Mejlby hører under Børn og Unge afdelingen i Århus
Kommune.
Afdelingens grundlæggende værdier er følgende:
 Troværdighed – man skal kunne have tillid til os
 Respekt – alle skal have en god og ordentlig behandling
 Engagement – den enkeltes indsats gør en forskel, og vi skal gøre det endnu
bedre

Troværdighed
For at være troværdig, skal man leve op til de krav og forventninger, man stilles i sit
arbejde. Troværdighed bygger på gensidig tillid. Troværdighed opbygger vi gennem
gensidig tillid til hinanden i personalegruppen, i arbejdet med børnene og i
samarbejdet med forældrene. Troværdighed kræver, at åbenhed og kommunikation
er centrale elementer i vores daglige arbejde
Respekt
Vi respekterer hinandens livsværdier, meninger og erfaringer. Vi har en rummelig
arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed. Ligeværdighed er en udløber af
respekt, som vi prioriterer i personalesamarbejdet, i arbejdet med børnene og i
samarbejdet med forældrene.
Engagement
Interesse, energi og faglig indsigt hos den enkelte, skaber det engagement, der skal
til for at være aktiv i forhold til den udvikling, der løbende foregår inden for vores
område. Engagement er nødvendig for at bevare arbejdsglæden.

Barnets start i Solsikken
I forbindelse med opstarten afholder kontaktpædagogen en introsamtale med jer
forældre. Det er vigtigt, at I får kendskab til hverdagen i Solsikken, og at
kontaktpædagogen kender jeres synspunkter og ønsker til det kommende
samarbejde. Udover det skal vi høre om jeres barns vaner og behov.
For at gøre overgangen til den nye hverdag så tryg som mulig er det vigtigt at give
sig god tid.
Vi forventer, at en forælder er her sammen med barnet i de første dage, og at
barnet ikke har for lange dage i starten.

Vores adresse er:
DII Solsikken
Kankbøllevej 12
8530 Hjortshøj
Tlf: 8713 8406
Pædagogisk leder, Annette Horup
Mailadr: aohor@aarhus.dk

Vi vil med denne pjece kort beskrive dagligdagen i Solsikken
Åbningstider:
Ugens fire første dage

6.30 – 17.00

Fredag

6.30 – 16.30

Vi opfordrer jer til at ringe inden kl. 8.00, hvis jeres barn ikke komme

Modulvalg
I kan vælge imellem 30 timer eller fuldtid i modultider. I kan ændre jeres modultider
med 2 mdr. varsel. I skal være særlig obs på, at I ikke kan aflevere barnet før og
heller ikke hente jeres barn/børn efter det tidsrum (modultid) I har valgt på den
pågældende dag. Der er mulighed for at ændre modultiden, dette skal ske med få
dages varsel, og normen for modulet, 30 timer må ikke overskrides. Ændringerne
skal altid foregå skriftligt, og der hænger sedler i en plastlomme på opslagstavlerne i
grupperummene til brug.

Ferie/Fridage
I samarbejde med de øvrige institutioner i dagtilbuddet skiftes institutionerne til at
holde åbnet i ferieperioderne ( vinterferie og efterårsferie afholdes i egen afdeling).
Det drejer sig om:
3 dage før påsken
Dagen efter Kr. Himmelfart
Grundlovsdag (vi lukker kl. 12.00)
Sommerferie i juli: 2 uger (29 og 30)
I mellem jul og nytår

Hvem er vi?
Vi er normeret til 24 vuggestuebørn fra ½ - 3 år og 40 børnehavebørn fra 3 -6 år.
Vi er 13 personaler ansat. En pædagogisk leder, 10 pædagoger og 3 medhjælpere.

Opdeling
Børn og personale er opdelt i en vuggestuegrupper (Mejser og Musvitter) og 3
spisegrupper i børnehaven ( Svaler, Spurve og Krage gruppe).
Mejse og Musvit grupperummene er indrettet til de mindste børn i huset.
Spurve grupperummet er indrettet med lego, Barbie, duploklodser, køkkenkrog og
andre byggelegeting.
Svale rummet er et motorikrum – her er der mulighed for bevægelseslege af
forskellig art. I dette rum er der også legoklodser, dukker m.m.
Derudover har vi et puderum, 2 mindre legerum, et værksted samt fællesrum og
køkken.
Børnehavebørnene spiser i deres faste spisegrupper, hvor der daglig bliver afholdt
samling med børnene inden frokost.
Vuggestue grupperne spiser frokost i deres grupperum.
Alle pædagogerne i huset er kontaktpædagoger for en gruppe børn.

Hverdagen i Solsikken
I Solsikken vægter vi at sige godmorgen. Med et godmorgen starter vi dagen på en
god måde.
Vi hjælper gerne med at ”vinke farvel”, men vi har brug for jeres hjælp til, at jeres
barn vinker farvel i de rum, hvor personalet opholder sig om morgen. Jo flere børn
der er om morgen – jo mindre mulighed har personalet for at kunne forlade
børnegruppen, men man kan altid sidde ved siden af og sige farvel. Få det aftalt
med kontaktpædagogen.
Om morgen er personalet i fællesrummet 6.30 -8.00. Derefter fordeler vi os ud i
huset.
Vuggestuen bliver åbnet ca. 7.30.

Børnehavebørnene får frugt ca. kl. 9.00.
Vuggestuesamling
Vuggestuebørnene holder samling kl. 9.00 – her får de frugt og rugbrød. I bedes
venligst aflevere jeres barn inden 9.00 eller efter 9.30. Vi væger denne
samlingsstund pædagogisk højt, og derfor er forældredeltagelse ikke mulig, da fokus
skal være på børnegruppen og de aktiviteter, vi har i dette tidsrum.
Aktiviteter
Om formiddagen arbejder personalet på tværs af huset efter en strukturplan.
Børnehavebørnene går til de aktiviteter, der er planlagt eller vælger, om de vil lege
ude eller inde. Når vi har musik/bevægelse eller skov- forløb, er børnene i
aldersopdelte grupper på tværs af huset. I gennem disse grupper øver børnene sig i
at kunne begå sig i fællesskabet.

Samling i spisegrupperne
Før frokost samles børnehavebørnene til sang, aktivitet, læsning, snak om emner og
meget andet i deres spisegrupper.
Efter frokost er der mulighed for en middagslur for dem, der trænger. De øvrige
børn skal på legepladsen. Det er vigtigt for os, at børnene kommer ud i den friske
luft hver dag, enten på legepladsen eller på tur.

Cafè
Om eftermiddagen spiser børnehavebørnene i Cafè, der afholdes i Cafe- grupperum.
Pædagogerne i bhv. teamet har på skift ansvar for afholdelse af cafè. Man krydser
barnet af og sørger for, at alle børn får deres eftermiddagsmad.

Storbørnsgruppen
Hvert efterår (september- oktober) dannes der en storbørnsgruppe, der en gang om
ugen beskæftiger sig med et særligt tilrettelagt forløb med forskellige emner. På
denne måde forbereder vi dem til den kommende skolegang.
Det, der skal huskes hver dag:
 Madpakke til eftermiddagen, så dit barn kan holde sig mæt, til det skal hjem.
 Vores frugtordning (1 stk. frugt, de første 3 dage i ugen)
 Husk tydeligt navn på madkassen til eftermiddagsmaden og frokost
 Et par hjemmesko
 Evt. en sut
 Et sæt ekstra tøj ( mere, hvis dit barn er ved at lære at blive renlig)
 Overtøj, der svarer til årstiden( ingen løsthængende snore)
 Regntøj og gummistøvler bør altid være i dit barns garderobe
 Sko og støvler, der må bruges på legepladsen
 Navn i det hele gør det meget nemmere at holde orden
 Skriv gerne afhentningstid i mappen på pulten i fællesrummet. Se eventuelle
opslag og diasshow, når du henter dit barnet, det gør kommunikationen
mellem os lettere
 Hjælp dit barn med at rydde lidt op, inden I går hjem
 Der må ikke ligge plastikposer i barnets rum
 Som forælder har du det daglige ansvar for oprydning i dit barnets garderobe
 At barnet på solskinsdage er smurt ind i solcreme hjemmefra (vi supplerer
over middag)

Det, du skal huske nogle gange:

 Evt. tage breve med hjem og aflevere svar, hvis du bliver bedt om det
 Læse på forældreopslagstavlen
 Tømme garderoben om fredagen, så den kan blive gjort ren.

Brugen af indgangsdøre for grupperne:
Børnehavebørn
For at mindske ”trafikken” igennem vores fællesrum og mindst mulig forstyrre
børnene i deres leg, har vi valgt, at indgangsdøren for børn og deres forældre skal
foregå igennem garderobedøren ved blå og grøn indgang – via legepladsen. De
samme døre skal benyttes, når man forlader institutionen
Vuggestuegruppen
Vuggestuegruppens forældre og deres børn skal benytte garderobedør, som
indgang og benytte samme dør, når man forlader institutionen.
Vuggestuebørnene bruger garderoberummet, som et legerum og det forstyr og
skaber for meget uro, når ” trafikken” fra børnehaveforældrene foregår igennem
garderoberne.

Forældresamarbejde – forældremøder - nyhedsbrev
Den daglige åbne dialog mellem forældre og personale er vigtigst for et godt
samarbejde. Vi forventer og opfordrer jer til, at I henvender jer til

kontaktpædagogen eller den pædagogiske leder, når I undrer jer eller er utilfredse
over det, I mødes med i dagligdagen.
Forældrerådet i Solsikken afholder ca. 5 møder om året. I dagtilbuddet afholdes der
bestyrelsesmøder ca. 5 gange om året. På bestyrelsesmøderne deltager forældre fra
alle 4 afdelinger. Referaterne fra møderne modtager I på mail.
Vi afholder altid et forældremøde i forbindelse med valg til forældrerådet i
september. Derudover vil der blive afholdt fælles forældremøder for alle forældre i
dagtilbuddet.
Pædagogisk leder sender nogle gange om året et brev ud med nyheder fra Solsikken.

ForældreIntra
På ForældreIntra kan du som forældre få særlig information om Solsikken, såvel
som generel oplysninger fra Hjortshøj dagtilbud, samt Børn og Unge.

Årstraditioner
Vi har en del traditioner i Solsikken:
 Solsikkens fødselsdag 15.01. for børn, søskende, forældre og personale
 Fastelavnsfest for børn og personale
 Cirkus i juni
 Sank Hans
 Skolebørnenes afslutningsdag i juni
 Bedsteforældredag i september
 Solsikkens motionsdag i oktober

 Julehygge for børn, søskende, forældre og personale
 Vi fejrer gerne dit/jeres barns fødselsdag her i Solsikken. Vi tager ikke på
hjemmebesøg i anledningen af fødselsdage.

Kost og spisetider
 Vi serverer morgenmad fra kl. 6.30 – 7.15. Morgenmaden består af havregryn
og cornflakes.
 Kl. 9.00 serveres frugt (vuggestuegruppen får frugt og brød).
 Kl. 10.30 spiser vi frokost i vuggestuegruppen. Hertil serveres mælk.
 Ca. 11.15 spiser vi frokost i børnehavens spisegrupper eller turgrupperne.
Hertil serveres vand.
 Kl. 14.00 spiser børnehavebørnene i Cafe` - grupperum. Hertil serveres vand.
De mindste børn spiser i rød gruppe og drikker vand dertil.
Hele dagen igennem kan børnene selv tage vand på badeværelserne. Personalet
søger for, at de mindste får tilbudt vand.

Sovemuligheder for vuggestuebørn
I Solsikken har vi barnevogne og krybber til de mindste af børnene i
vuggestuegruppen. De ældste vuggestuebørn sover i Mejse grupperummet på
madrasser. Barnets soverytme kan for nogle børn ændre sig i opstatsfasen, det vil
sige i de første par måneder hvor barnet skal vende sig til Solsikken og ellers
naturligt løbende i kraft med ,at barnet bliver ældre. Kontaktpædagog og forælder
drøfter og aftaler barnets søvnbehov og søvnrytme ved opstart.
På soveskemaet der hænger på tavlen ved Mejsegruppen, skriver vi børnenes
daglige sovetider, men kun for de børn der sover i krybbe eller barnevogn. Alle inde

– sovebørn, det vil sige dem der sover på madras ca. imellem 12.00 – 14.00, noteres
ikke.
Andre beskeder evt. vedrørende barnets trivsel for dagen gives mundtligt eller for
børn ca. under et år, skrives for fx deres måltider på afkrydsningslisten.

Sovemuligheder for børnehavebørn
De yngste børnehavebørn sover til middag i en overgangsperiode, efter aftale og
behov. Vores politik er, at vi tidligst vækker et børnehavebarn efter en time – læs
eventuel: www.aarhus.dk/søvn

Barnet under et år
Barnet under et år følger sin egen rytme m.h.t. kost og søvn. I skal medbringe mad,
som vi kan varme, lave grød af e.l.
Forældresamtaler
I den tid, barnet opholder sig i Solsikken, vil I blive tilbudt følgende forældresamtaler
af ca. ½ t. varighed:
1. Introsamtale
2. 3 mdr. samtale. Den pædagogiske leder deltager obligatorisk ved denne
samtale
3. Overflytningssamtale fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe
4. 4års samtale
5. Skoleparathedssamtale
For de børn, der overflyttes fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe vil der blive
afholdt en overflytningssamtale. Der afholdes ikke en efterfølgende 3 mdr. samtale
for disse børn.

Hygiejne
Vi lægger vægt på at have en god hygiejne for at mindske risikoen for sygdom og
smitte. Ved bleskift bruger vi handsker, papirunderlag, en pose til affaldet og gør
madrassen ren med sanitetsrengøring.
Børnene vasker altid hænder før et måltid, og vi lærer dem at vaske hænder efter
toiletbesøg. Vi bruger papirservietter til aftørring af hænder.
Skiftetøj
Solsikken har ingen skiftetøj og derfor er det vigtigt at barnets tøjkurv er fyldt op,
med tøj der passer til årstiden. Ansvaret for at der er tilpas skiftetøj i barnets kurv,
er et forældreansvar, men vi vil gerne være behjælpelige med at give besked til jer i
en i en travl familiehverdag når tøjkurven i Solsikken har brug for at blive fyldt op
igen. Der bliver sat et lille skilt (et fotoskilt med tøj) op i barnets garderoberum som
en venlig påmindelse fra i os til jer.

Omdeling af private fødselsdagsinvitationer
I må gerne bruge børnenes garderoberum til omdeling af private
fødselsdagsinvitationer. Men vælger I at benytte og postomdele i Solsikken skal I
inviterer ud fra hvilken aktivitetsgrupper (skov og musikhold) jeres barn deltager i. I
kan vælge om I vil inviterer alle pigerne, alle drengene eller om alle i gruppen skal
inviteres til fødselsdagen.
Det vil sige, ønsker I at inviterer på anden vis, skal jeres postomdeling gå af andre
veje og ikke igennem Solsikken.

Privat legetøj

For at imødekomme børnenes ønske om at medbring legetøj i Solsikken, har vi valgt
at den sidste fredag i hver måned, er en legetøjsdag.
Har barnet behov for at bringe noget legetøj med på de andre dage, så lig det
venligst i deres rum om morgen.

Snore i legetøj, jakker og huer
Snore i privat legetøj, halskæder o.lign, samt snore i børnenes jakker, huer m.m. er
ikke tilladt i Solsikken på grund af kvælnings risikoen.

Sygdom
Hvis barnets har feber eller er så utilpas, at det ikke kan klare en dag i Solsikken, vil
vi kontakte Jer, så I kan komme og hente barnet. Hvis barnet bliver syg hjemme,
bedes I orientere os så tidligt som muligt af hensyn til smittefaren.
Personalet påtager sig kun medicingivning, hvis et barn har en kronisk sygdom.
Eventuelt kan en lægeerklæring komme på tale.
Vi følger i øvrigt sundhedsstyrelsens vejledning: Smitsomme sygdomme hos børn.

Forsikringer
Solsikken er forsikret ved Kommunernes gensidige Forsikringsselskab. Forsikringen
dækker kun skader på børnenes ting, hvis personalet er direkte involveret.

Mål for de fysiske rammer i Solsikken
Det er vores mål at bevare og udvikle de fysiske rammer i Solsikken.
Vi vil arbejde målrettet på at lære børnene at passe på vores hus og vores ting.

Vi tilstræber at have mange legemuligheder og en enkel, fleksibel og inspirerende
indretning.
Vi vil gerne have et hus, der er kendetegnet ved at være lyst og indbydende.
Vi vil gerne opnå, at legepladsen er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Legepladsen skal
være spændende, grøn og frodig og have mange gemmesteder, fysiske udfordringer
og indeholde muligheder for at lave mange forskellige aktiviteter.
Dagtilbuddets mål for forældresamarbejde
Vi ønsker, at samarbejdet er kendetegnet af dialog, et højt informationsniveau og
bevidsthed om, at forældrene er eksperter i deres eget barn. Forældrene skal føle
sig velkomne i dagtilbuddet og føle, at de har medindflydelse på deres barns
hverdag. Vi vil gerne opnå, at forældrene har forståelse for de krav og forventninger,
vi stiller til dem. Ligeledes har vi en forventning om, at forældrene deltager i
dagtilbuddets liv og stiller spørgsmål – at de undrer sig højt.
Et godt og konstruktivt forældresamarbejde er et fælles ansvar og er med til sikre, at
barnet i dagtilbuddet trives og udvikler sig positivt. Åbenheden mellem forældre og
personale er med til at sikre en tryg start på dagen for barnet og er dermed
grundlaget for en god dag.

Velkommen til Solsikken

