Dagligdagen i børnehaven Næshøj.
- Når jeres barn/børn starter i børnehaven Næshøj, vil de blive tilknyttet
en stue. De voksne, der er på stuen, vil være barnets primære
pædagoger/medhjælper.
- Her i børnehaven arbejder vi stueopdelte, men vores døre er næsten
altid åbne, så børnene kan bevæge sig rundt i huset, som de har lyst til.
-

I sommerhalvåret har børnene mulighed for at være på legepladsen en
stor del af dagen. I vinterhalvåret kan der være tidspunkter på dagen
hvor legepladsen er lukket, men vi er altid ude minimum 2 timer dagligt
midt på dagen uanset vejret.

Morgenmad.
- Vi starter dagen med at tilbyde de børn, der kommer inden kl. 7.15
mulighed for at spise morgenmad. Vi serverer havregryn og
havregrød.
Leg og aktiviteter.
- Fra kl. 6.30 til ca. 9.30 ankommer børn og voksne til børnehaven. Der
leges inde og ude og på tværs af stuerne.
Ca. kl. 9.30 startes planlagte/spontane aktiviteter eller ture op.
Henover et år, har vi mange forskellige planlagte projekter kørende,
hvori vi tager afsæt i vores læreplanstemaer. (se endvidere vores
årshjul).
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Samling.
-

Vi holder samling på stuerne i tidsrummet kl. ca. 11- 11.30

-

Til samlingerne snakker vi bl.a. om alle de oplevelser og ting, der lige her
og nu optager os. Vi synger sange, fortæller historier, spiller teater og
leger lege mm. Det er også her vi øver os på at være sociale og indgå i
fællesskaber.

-

I tidsrummet kl. 11.30 – 12.00 spiser vi middagsmad.

Eftermiddagsmad.
- Kl. ca. 14.00 spiser børnene deres medbragte eftermiddagsmad, husk at
der meget gerne må være et stykke frugt med. Eftermiddagsmaden skal
være i en pose, da vi ikke har plads til madkasser i køleskabet.

Aktiviteter og ture
- Det er vigtigt at I hver dag, holder øje med vores tavler på stuerne og
ligeledes fælles tavlen ved indgangsdøren. Det er på stuetavlerne vi
dagligt informerer om, hvad vi har lavet i løbet af dagen. På intra vil vi
informere om turene, på hvilket tidspunkt børnene skal være i
børnehaven på disse dage samt andre praktiske informationer.
-

Vi tager på ture stuevis, men også på tværs af stuerne og indimellem
tager vi af sted på fællestur hele børnehaven.

-

Når vi er på tur, bærer børnene selv deres egen madpakke samt
drikkedunk med vand. Derfor er det vigtigt, at jeres barn har en lille
rygsæk med, som sidder godt og kan spændes foran på brystet.

-

Det er en god ide at tænke på at barnet på turdagen har en praktisk
madpakke med som er let at spise (så ingen yoghurt og smør selv
madder). Men meget gerne praktiske klapsammen madder.
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Fødselsdage
- Vi fejrer gerne børnenes fødselsdage her i børnehaven.
-

Hvis børnene bor i gå afstand til børnehaven, eller vi har mulighed for at
benytte offentligt transport, kommer vi også gerne hjem til jer og
fejrer dagen.

-

Hvis I ønsker at holde fødselsdag hjemme, har vi en forventning om, at
der enten bliver serveret frokost for børnene, eller at børnene har
mulighed for at spise deres medbragte madpakker.

-

Når I holder fødselsdag skal I være opmærksomme på hvor meget
sukker børnene får. Vores erfaringer er, at børnene ofte får for meget
sukker. Vi har derfor i samråd med forældrebestyrelsen besluttet, at
der ikke må deles slik poser ud til fødselsdage.

-

Børnehaven sørger for en lille fødselsdagsgave til barnet.

-

Når man inviterer til fødselsdag er det enten alle drengene eller alle
pigerne eller hele den pågældende stue, der inviteres.

-

Hvis man ønsker at invitere enkelte børn skal dette foregå udenfor
børnehavens regi. Det vil sige at invitationer og afhentning skal ske
privat.

Konflikter
-

Påklædning
-

-

Konflikter eller uoverensstemmelser som opstår i børnehaven vil vi
gerne løse her. Derfor forventer vi, at hvis der er noget, I er i tvivl om
eller utilfredse med, så henvender I jer til en af pædagogerne eller den
daglige pædagogiske leder her i børnehaven.

Det er vigtigt, at I giver jeres barn noget tøj/fodtøj på i børnehaven,
som gerne må blive brugt og beskidt, og som de kan bevæge sig i.
I kassen, som står i barnets garderobe, skal der altid være skiftetøj
som passer til årstiden. Samt regntøj/ tyk trøje og gummistøvler.
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-

Om vinteren er det vigtigt med varmt overtøj gerne flyverdragt. Vores
erfaring er, at en flyverdragt med én lynlås midtfor, er det letteste for
barnet at tage på.

-

Hvis man skal bruge en tør flyverdragt, når barnet skal hjem, skal I
have to med, da vi ikke har mulighed for at tørre overtøj i børnehaven.

-

I alt tøj og sko skal der skrives navn. Finder vi tøj og sko, vi ikke ved
hvis er, bliver det lagt i kasserne i vindfanget, og når disse er fulde
bliver det bragt til genbrugs butikken.

-

Alt tøjet skal tages med hjem om fredagen og til ferier så rengøringen
kan gøre garderoberne rene. Man må meget gerne tage kasserne med
hjem. Hvis de skal blive stående, skal man tømme kassen for tøj til
weekenden.

Madpakker
-

Alle børn skal have to madpakker med i børnehaven. En frokostmadpakke
samt en eftermiddagsmadpakke.

-

På stuerne er der et lille køleskab, hvor I skal lægge jeres medbragte
madpakker. Da vores køleskabe ikke er så store, skal
eftermiddagsmadpakken være i plasticpose. Husk at skrive navn på
madpakkerne.

-

Hvad angår madpakkernes indehold, har vi valgt at sige, at det er
forældrenes ansvar, at børnenes madpakker er sunde og næringsrige.
Vigtigt er det dog, at der forefindes noget groft brød, da der skal noget
energi ind, for at kunne holde dampen oppe en hel dag. Ligeledes har vi
meget fokus på at børnene får så lidt sukker som muligt. Derfor vil vi
opfordre jer til IKKE at give jeres barn, youghurt, kager eller slik med i
madkasserne. Vi tilbyder vand til måltiderne. Børnene skal ikke selv
medbringe nogen form for drikkevarer i børnehaven (juice, saftevand
osv.)
På ture skal børnene dog have en drikkedunk med – men denne skal KUN
fyldes med vand

-
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Mobiltelefoni.
- Vi vil gerne opfordre til af respekt for jeres barn, at slukke jeres
mobiltelefoner, når I afleverer og henter.

Vasketøj
-

Hvis jeres barn bruger ble, vil eventuelt snavsetøj blive lagt i en
plasticpose. Vi har ikke ressourcer til at skylle det op.

Ferier og fridage.
- Ferier og fridage bedes meddelt børnehaven via Intra.
-

I forbindelse med sommerferie, juleferie, vinterferie, efterårsferie
samt højtider skal I enten melde ferie via intra eller via ferieseddel.

-

Hvis jeres barn er blevet syg og ikke kommer i børnehave, vil vi gerne
have, at I skriver det via intra. I må meget gerne skrive hvad barnet
fejler i kommentarfeltet, så kan vi se det i børnehaven.
Hvis barnet er syg må barnet ikke komme i børnehave. I kan læse mere
om børnehave og syge børn på www.sundhed.dk under patienthåndbogen.

Sygdom

Intra
-

-

-

Hver mandag lægger vi stuevis en ugeplan på intra, så I kan se, hvad der
skal ske i løbet af ugen.
Ligeledes er det på intra, I skal melde om jeres barn har FRI eller er
SYG. Det er også på intra I skal skrive i hvilket tidsrum, jeres barn
kommer.
På intra kan I se billeder fra aktiviteter/ture mm samt nyhedsbreve og
andre informationer.
Fra dagplejen/vuggestuen har I et brugernavn og adgangskode. Hvis I
ikke kender til dette, så sig det til os – og vi vil hjælpe jer med at komme
på børnehavens intra.
For at komme på børnehavens intra skal du logge på via hjemmesiden.
Der findes også en APP, som giver nem adgang til intra. Den er grøn og
hedder KMD.
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Stamkort
-

-

Når I er på forbesøg i børnehaven vil I få et stamkort med hjem, som
skal udfyldes og afleveres i børnehaven. I den forbindelse har vi nogle
regler, vi skal informere om:
Disse er forudsætninger hvorunder tilladelsen gives.
Regler ved tilladelse til badning med børn: Badning fra stand må kun
finde sted når: Der er mindst to medarbejdere til stede og den ene har
bestået en anerkendt livredderprøve, mindst én medarbejder deltager i
badningen og en opholder sig på land, børnene holdes under konstant
opsyn, standforhold ikke frembyder nogen fare. Badning i svømmesal/hal
må kun finde sted når: Svømmesalens/hallens regler følges, og der er
mindst 2 medarbejdere til stede, hvoraf den ene har bestået en
anerkendt livredderprøve.
I svømmesale/haller, hvor der er ansat en livredder, stilles der ikke
sælrig krav til medarbejderne om livredderprøve.
Tilladelsen omfatter badning fra strand, badning i offentlig
svømmesal/hal, hvor der er livredder tilstede og sopning i vandkanten
(sopning = vandet når til midt på barnets læg).

Oprydning.
- Oprydning er et fælles ansvar. Vi vil bede jer om at opfordre jeres børn,
til at rydde det op, som de har leget med, når I henter dem om
eftermiddagen.
-

Endvidere er det jeres opgave at sørge for, der er en vis orden i jeres
barns garderobe, samt løbende tjekke, at der er skiftetøj i kassen.

-

Hver fredag og op til ferier og helligdage skal alt barnets tøj tages med
hjem, også det skiftetøj, der er i kasserne. Man må enten tømme kassen,
eller tage hele kassen med hjem. Dette er grundet rengøringen.

-
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Forældresamtaler
- Vi holder hvert år i september et stuemøde – hvor der også er valg til
forældrerådet her i børnehaven.
-

Når jeres barn starter i børnehaven, afsætter vi tid til at tage godt
imod jeres barn og jer forældre, hvor vi gerne hører lidt om, hvem I er
og hvilke forventninger I har til os. Ligeledes er det også her, vi
fortæller om vores forventninger til jer, og hvad det indebærer at have
valgt vores børnehave.

-

Når jeres barn har gået ca. 3/4 mdr. i børnehaven, vil I blive tilbudt en
opstartssamtale, hvor vi snakker om hvordan det har været for jeres
barn og jer at starte i Næshøj.

-

Når jeres barn er blevet Pingvin, vil der i oktober/november måned blive
afholdt ”Statusudviklingssamtaler” (skole parat samtale).

-

Skulle der ellers opstå behov, for at få en samtale, vil der altid kunne
findes plads hertil.

Sprogvurdering:
- På forbesøget eller den første dag i børnehaven vil I få en seddel med
hjem med tilbud om en sprogvurdering af jeres barn.
- I Århus kommune er der udarbejdet en pjece, der beskriver, hvordan
der arbejdes med sprogvurdering og sprogstimulering. I kan finde pjecen
”sprogvurdring og sprogstimulering af 3-årige” på
www.aarhus.dk/sprogvurdring.
- Hvis I siger ”ja tak” til sprogvurderingen, skal den laves inden barnet er
3,4 år, og den består både af en forældre-del og en børnehave-del.
Forældrenes ansvar
- Det er forældrenes ansvar at holde orden i deres barns garderobe rum,
fjerne sten, pinde mv. og hænge tøj op dagligt, samt jævnligt tjekke at
barnet har det nødvendige skiftetøj i kassen.
-

Det er forældrenes ansvar at finde bortkommet tøj, hjemmesko, legetøj
osv. Finder vi noget med navn i, når vi rydder op, sætter vi det
selvfølgelig på rummet.

-

Det er forældrenes ansvar at deres barn rydder det op, som de leger
med, når de bliver hentet.
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-

Det er forældrenes ansvar at følge med i tavlerne på gangen vedrørende
oplysninger omkring evt. ture sygdom osv. Ligeledes er det forældrenes
ansvar at holde øje med info via børnehavens intra.

Slutteligt er I altid velkomne til at rette henvendelse personligt eller telefonisk
tlf: 87138349/21158372
Kærlig hilsen
Personalet i børnehaven Næshøj

Hokus pokus her er alle børn i fokus
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