Vuggestuen Trekanten
Vuggestuen Trekanten åbnede 15. november 1981 i lejede lokaler i Boligforeningen af 10. marts 1943 på
adressen Kildehøjen 4-6 i Risskov.
Aarhus Kommune har mere end 400 daginstitutioner. Trekanten er Aarhus kommunes særlige vuggestue,
der modtager børn med vidtgående og varige funktionsnedsættelser. Vuggestuen er normeret til 29 børn,
heraf 4 børn med handicap. Børnene er fordelt på 2 basisgrupper og en skærmet gruppe, hvor vores børn
med handicap har base.

Vores åbningstider er

mandag – torsdag:
fredag:

Trekantens kontaktoplysninger:
Vuggestuen Trekanten
Kildehøjen 4-6
8240 Risskov
mail: madre@aarhus.dk
Tlf. 2115 8035

06.30 – 17.00
06.30 – 16.30

Dagens rytme i Trekanten
Kl. 6.30

Vuggestuen åbner.
Børnene kan få morgenmad indtil 7.30

Kl. 8.45 – 9.00

Vi fordeler os i 3 grupper

Kl. 9.00 – 9.30

Vi spiser frugt, snakker, synger og hygger os
Vi vil gerne undgå, at børn bliver afleveret i dette tidsrum

Kl. 9.30 – 10.30

Leg og aktiviteter ude eller inde i små grupper (f.eks. læse, male, tegne, musik,
ture)
Om fredagen har vi ’fredagsmusik’ for hele vuggestuen

Kl. 10.30 – 11.15

Middagsmad

Kl. 11.15 – 12.00

Børnene pusles og puttes

Kl. 12.00 – 14.00

Middagssøvn (de yngste børn følger deres egen rytme)

Kl. 14.00

Vi begynder på eftermiddagsmaden

Kl. 14.30 – 16.00

Lege ude eller inde
Efter kl.15.30 samles vi

Kl. 16.30

Børnene får frugt eller brød

Kl. 17.00

Vuggestuen lukker
Fredag lukker vi kl. 16.30

Fredag tømmer forældrene garderoben (af hensyn til rengøringen)
Tidspunkterne i løbet af dagen kan selvfølgelig variere efter aktiviteterne!

Værdigrundlag for Vuggestuen Trekanten
Det er vigtigt for os i Trekanten, at vores daglige arbejde bærer præg af et positivt værdisæt – både i vores
arbejde med børnene og i vores indbyrdes samarbejde. I Aarhus Kommune arbejdes der med tre
grundlæggende værdier i arbejdet med børn og unge: troværdighed, respekt og engagement. Det er tre
værdier, som vi implementerer i vores hverdag i Vuggestuen Trekanten. Desuden har vi vores eget
værdisæt, som vi arbejder ud fra i vores dagligdag med børnene. Læs mere om værdierne nedenfor.

Omsorg, tryghed og nærvær
Disse tre værdier er udgangspunktet for livet i vuggestuen. Omsorg, tryghed og nærvær er grundlæggende
værdier og er med til at skabe de bedste forudsætninger for børnenes udvikling og trivsel.
I Trekanten søger vi at skabe et godt læringsmiljø, hvor børnene får mulighed for at udvikle sig i deres eget
tempo med de forudsætninger, de hver især har.

Fællesskaber
Det enkelte barn er en del af hele vuggestuens fællesskab. Det betyder, at vi i arbejdet med børnene
lægger vægt på både den individuelle og den sociale udvikling. De bedste betingelser for at indgå i
relationer kommer fra et højt selvværd; børnene danner venskaber med andre børn, mens de får mulighed
for at udvikle sig alene og i fællesskab med andre. Vi arbejder bevidst med, at det enkelte barn skal møde
anerkendelse, nærvær og opmærksomhed hos både børn og voksne i Trekanten.
Medarbejderne danner samarbejdsrelationer på tværs i huset – med forskellige børnegrupper og opgaver.

Anerkendelse
Med respekten for det enkelte menneske og for fællesskabet som udgangspunkt giver vi plads til
forskellighed. Vi anerkender, at der er flere måder at gøre tingene på, og vi tilstræber at have en åben og
direkte dialog, hvor de voksne er tydelige og begrundende og kan anvise handlemuligheder.

Pædagogisk praksis
Alderen 0-3 år er den periode i livet, hvor der sker mest i læringsprocesserne. Derfor er samværet i denne
periode særdeles vigtigt.
Inklusion er til alle tider et særligt fokusområde i Trekanten. Inklusion handler om det at "være med" – at
være deltager i fællesskabet – og det er ud fra dette perspektiv, at vi arbejder med inklusion.
Hvilke rammer skal skabes for, at alle børn har oplevelsen af at være med og at være deltager?
Hvilke relationer skal vi skabe og/ eller understøtte?
Inklusion har et primært fokus på at skabe disse rammer for samvær og udvikling, og i Trekanten arbejder vi
med at skabe de optimale rammer for børnenes udvikling og for deres samvær med hinanden og de voksne
i vuggestuen.
Læs mere om vores pædagogiske praksis på Børneintra.

Starten på vuggestuelivet
Når dit barn starter i vuggestuen, har vi en opstarts samtale . Medbring evt. Barnets bog til denne samtale.
Under samtalen fortæller I som forældre om barnets vaner (søvn, kost og pleje), om familieforholdene osv.,
så de voksne i vuggestuen får et indblik i barnets og familiens liv. Medarbejderne fortæller om huset og
hverdagen i institutionen, ligesom vi kommer med praktiske informationer om skiftetøj mm..
I starten tilknyttes barnet en eller to personer i gruppen for at skabe tryghed for barnet i institutionen.
Efter 3 måneder tilbydes forældrene en samtale, hvor der tales om starten i vuggestuen og om
samarbejdet generelt.
I løbet af perioden i Trekanten og ½ år inden børnehavestart tilbydes forældrene igen en samtale.

Syge børn
Syge børn skal passes i hjemmet, hvor der er fred og to til, at de kan blive raske.
HUSK at give vuggestuen besked så tidligt som muligt, hvis dit barn er sygt (eller har en fridag). Det er rart i
forhold til planlægningen på stuen, vikarindtag, og så er det rart og vigtigt for os at vide besked om
børnene.

Hvornår kan barnet begynde i vuggestuen efter sygdom?
Som hovedregel siger vi, at barnet kan møde i vuggestuen, når det er raskt – dvs. når symptomerne (feber,
hoste, opkastning, diarré osv.) er forsvundet, og barnet generelt virker friskt igen. Dette er ikke alene af
hensyn til risikoen for smitte, idet smitteperioden i visse tilfælde kan være kortere, men også af hensyn til
barnet selv, som typisk vil være pylret, træt og uoplagt i perioden og derfor ikke vil få det store udbytte af
at komme i vuggestuen, før det er helt raskt.
I visse tilfælde gælder der særlige forholdsregler:
Skoldkopper:

Alle blæner skal være tørret ind og skorpedækkede, og nye pletter/ blæner
må ikke være dukket frem de sidste to dage.

Øjeninfektion:

Lettere øjeninfektion forhindrer ikke, at barnet kan komme i vuggestuen. Ved
større mængder sejt, gult puds, ved overfølsomhed over for lys, og når barnet
er alment påvirket, bør barnet blive hjemme, til behandlingen er startet.

Børneorm og hovedlus:

Barnet skal blive hjemme, til behandlingen er startet.

Børnesår:

Barnet skal blive hjemme, til alle sår er helet.

