BØRNEHAVEN I
BØRNEHUSET MOLTKESVEJ

Om os
Børnehuset Moltkesvej er én ud af 4 afdelinger i Viby Dagtilbud. I
Viby Dagtilbud har vi god sammenhængskraft og tæt
samarbejde mellem afdelingerne. Med afsæt i Aarhus
Kommunes Børne- og Ungepolitik og dagtilbuddets fælles
arbejdsgrundlag har vi fokus på at skabe læringsmiljøer, der sikrer
børnene de bedste udviklingsbetingelser.
Børnehuset Moltkesvej er en integreret institution, som består af
en vuggestue med 40 børn og en børnehave med 60 børn.
Personalegruppen i børnehaven består af 8 pædagoger, 2
medhjælper samt en pædagogisk leder.
Børnene i børnehaven er fordelt på 3 grupper: Brumbasserne,
Bierne og Hvepsene. Til hver børnegruppe er der tilknyttet et fast
team af voksne, som i samarbejde har ansvar for børnegruppens
omsorgs- og læringsmiljø samt den daglige forældrekontakt.

Velkommen

Barnets opstart.

Vi vil gerne byde jeres familie velkommen til børnehaven i
børnehuset Moltkesvej. Vi glæder os særligt til at lære dit barn at
kende, og dele mange hverdagstimer i de kommende år.
Her i velkomstfolderen kan du finde praktiske informationer om
hverdagen i børnehaven og du kan få et indtryk af, hvad vi
lægger vægt på i vores pædagogiske miljø og i samarbejdet
med dig/jer som forælder.

Når du får tilbudt en plads i børnehaven, er du velkomne til at
komme på besøg og se vores børnehave. Du kan ringe på
29437097 eller 41855733 for at aftale et besøg.
Når vi får besked om, at dit barn er indmeldt hos os, kontakter vi
dig for at byde jeres familie velkommen og aftale
mødetidspunktet for en opstartssamtale.
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Til samtalen får du mulighed for at fortælle om dit barn og om
det, som du mener, er vigtigt for os at vide om barnet og jeres
familie. Pædagogen vil give dig nyttige informationer, fortælle
om hverdagen i børnehaven og om vores pædagogiske tilgang.
Desuden vil I snakke om jeres fremtidige samarbejde og de
gensidige forventninger.
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Hverdagen i børnehaven
I Børnehuset Moltkesvej er det vores primære opgave at skabe
rammer for et værdifuldt og lærerigt barndomsliv med fokus på
relationer, leg, sprog, krop og masser af glæde.
Vi lægger vægt på at være nærværende og udviklingsstøttende
voksne, som tager ansvar for at skabe børnefællesskaber, hvor
hvert enkelt barn inddrages og oplever sig set, hørt og forstået.
I Børnehuset Moltkesvej er vi bevidste om, at barnet lære hele
dagen igennem og i alle de sammenhænge, som det indgår i. Vi
arbejder derfor ud fra det perspektiv, at vi voksne må sikre, at der
er gode og alderssvarende muligheder for læring hele dagen
igennem: i planlagte og spontane aktiviteter, i leg, i
hverdagsrutiner og i alt det indimellem.
Vi arbejder i børnehaven med og ud fra fælles overordnede
skiftene temaer, med udgangspunkt i at skabe fælles-rettethed
og sammenhæng på tværs af stuerne.

kl. 7.00 åbnes der op for leg og samvær i Biernes grupperum.
Brumbasserne og Hvepsene åbner efterhånden, som de voksne
møder ind, som udgangspunkt er alle tre stuer åbnet kl. 8.00.
Vi er opmærksomme på, at alle børn får den hjælp, de har brug
for i forhold til at få sagt farvel til mor/far og komme i gang med
dagen på en god måde. Der er stor forskel på, hvad det enkelte
barn har brug for i situationen. Børnene siger farvel inde på stuen
eller vinker selv i garderoben.

I vores arbejde med at sætte mål for og evaluere børnenes
læring og læringsmiljøet anvender vi Tegn på Læring, som er et
pædagogisk planlægningsværktøj.

Dagens struktur
Hverdagen i børnehaven har en fast og genkendelig
grundstruktur, hvilket bidrager til overskuelighed og tryghed for
børnene.

Omkring kl. 9.00 serveres der formiddagsmad. Der er ofte børn
med til at gøre formiddagsmaden klar, de skærer frugt og smører
rugbrød.

Børnehuset åbner kl. 6.30 hver dag. I tidsrummet fra 6.30-7.30 er vi
sammen med vuggestuebørnene og deres voksne i
fællesrummet. Der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.15.
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Mandage mellem kl. 9.00 og 11.00 er udedage for alle børn og
voksne i børnehaven. Vi har i børnehaven vægtet udelivet som
et vigtigt læringsrum og som en central del af det pædagogiske
arbejde. Vi er ude hver dag, uanset vejret, dog vil der være
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dage hvor vi er knap så meget ude. Udelivet på legepladsen, er
et rum med højt til loftet og hvor vi prioriterer at arbejde med og
ud fra forskellige børnefællesskaber og gruppe størrelser. På
udedagene har børnene mulighed for at deltage i forskellige
planlagte pædagogiske aktiviteter på tværs af stuerne og alder.

vigtigt læringsrum og en central del af det pædagogiske
arbejde i børnehaven.

Tirsdage mellem 9.00 og 11.00 er der aldersopdelte grupper, hvor
børnene på tværs af stuerne bliver delt op og samles efter alder, i
henholdsvis: mini-, mellem- og storbørnsgruppen. Børnene samles
til planlagte pædagogiske aktiviteter, målrettet det konkrete
alders- og udviklingstrin.
Onsdage, torsdage og fredage er det vi kalder gruppedage,
hvor børnene er på deres stuer sammen med ”deres” voksne.
Gruppedagene tager oftest sit afsæt i børnehavens overordnede
tema og er en vekslen mellem planlagte og spontant opståede
aktiviteter. På gruppedagene er der ligeledes stor
opmærksomhed på at skabe rum til læring og fordybelse i
varierende gruppestørrelser og med ekstra fokus på at skabe
mindre børnefællesskaber.
Kl. ca. 11.00 gøres der klar til samling og frokost på stuerne.
Børnene går på skift på badeværelse for at tisse og vaske
hænder og gøre klar til, at spise madpakker i mindre grupper på
stuen.

Omkring kl. 13.30 gøres der klar til eftermiddagsmaden på
stuerne, ”sovebørnene” begynder så småt at vågne, børn og
voksne på legepladsen kommer ind. Hvilket igen giver liv (og
læring) i garderoben.

Måltidet er et vigtigt læringsrum for børnene, og det er en central
del af det pædagogiske arbejde i vores børnehave. Børnene er
med til alle opgaverne omkring frokosten, de er på skift med til at
hente madpakkerne i køleskabet, dække rullebord, dække bord
ol.

Eftermiddagene varierer mellem spontant opstået og planlagte
børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter, på stuerne
og/eller på legepladsen.
Mellem kl. ca. 16.00 og 17 lukkes børnehaven, mens de sidste
børn og en voksne er sammen med vuggestuen i fællesrummet
eller på legepladsen.

Når børnene har spist madpakken og der er blevet ryddet op
igen, gøres der klar i garderoben til en tur på legepladsen eller for
nogle af børnene en middagslur. Garderoben er ligeledes et
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Mandag til torsdag lukker vi kl. 17 og fredag kl. 16.30
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Praktiske oplysninger
I dette afsnit har vi samlet nogle praktiske og nyttige oplysninger.

Der må ikke være lange snore i dit barns tøj, og barnet må ikke
bruge halstørklæde. Lange snore eller halstørklæder kan sidde
fast i blandt andet legepladsens redskaber.

Mad og måltider

Er du i tvivl om tøjvalg, så spørg endelig pædagogerne, som
gerne er behjælpelige.

Dit barn skal medbringe 2 madpakker hver
dag. Én til frokost og én til eftermiddagsmåltidet. Til opstartssamtalen får du
nærmere information omkring de få
retningslinjer, der gælder vedr.
madpakkens indhold. Vi er gerne
behjælpelige med idéer til madpakkens
indhold.

Det kan være en udfordring at holde styr på tøj og ting. Ved at
skrive navn i alt, er der størst chance for, at dit barn får sine
tingmed hjem.

I børnehaven tilbyder vi hver dag:
• Morgenmad til de børn, der kommer inden kl. 7.15. Der
tilbydes havregryn, cornflakes og havregrød med frugt.
• Frugt og rugbrød om formiddagen
De madvarer vi tilbyder, er fortrinsvis økologiske. På vores
hjemmeside kan du læse om kostpolitikken i Viby Dagtilbud.

Tøj – skiftetøj, overtøj m.m.
Børnene er ude hver dag i næsten al slags vejr og det er
væsentligt for børnenes positive oplevelse, at deres påklædning
passer til det danske omskiftelige vejr. Det er vigtigt at lægge et
lille udvalg af årstidsrelevant overtøj, herunder regntøj i barnets
garderobe, så vurderer vi, hvad der passer bedst til det aktuelle
vejr og til den aktivitet, som barnet skal være en del af.
Da der i dagens løb kan der være brug for at få skiftet tøjet, er
der behov for, at der ligger rigeligt med skiftetøj i barnets kurv.
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Middagslur
Har dit barn stadig brug for en middagslur, er dette selvfølgelig
muligt. I børnehaven har vi små feltsenge og soveposer.
Sovebørnene samles på én stue og der sidder en voksne hos
børnene i ca. 20 minutter, de børn der efter de 20 minutter endnu
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ikke er faldet i søvn, kommer op igen og ud på legepladsen til de
andre børn.

Yderligere information kan læses her: https://www.sst.dk

Sygdom

Komme- gå registrering

Alle børn bliver syge af og til. Når dit barn er sygt, må det ikke
komme i børnehaven, hvilket både er af hensyn til det syge barn
og de andre børn i børnehaven. Et barn, der er syg, har brug for
ekstra omsorg, ro og pleje fra forældre eller andre nære voksne.
Som hovedregel må barnet ikke møde i børnehaven, så længe
det smitter. Barnet er klar til at møde i børnehaven, når det er så
raskt, at det kan indgå i børnehavens aktiviteter såvel ude som
inde.

Vi har elektronisk komme-gå registrering. Flere steder i huset er
der opsat skærme, hvor du som forælder hver dag skal registrere
dit barns ankomst og afhentning. Børnehavens skærm hænger i
Brumbassernes garderobe, ved siden af køkkenet. Det er af stor
betydning, at du registrerer barnets fremmøde, både når i
kommer og når i går, så vi dagen igennem har et aktuelt overblik
over hvilke børn, vi har ansvar for.

Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen i børnehaven, ringer vi til
dig, så du kan hente dit barn. Husk altid at opdatere
kontaktnumrene i din profil på FamilieIntra.

I krisetilfælde såsom ved brand er det de digitale fremmødelister,
vi anvender.
Udover at registrere digitalt vægter vi, at du og dit barn sig
goddag og farvel til mindst én af børnehavens voksne.

Sygdom hos børn kan være belastende for både børn og
forældre, og der kan let opstå tvivlstilfælde. Det kan specielt for
børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er er
syge eller raske, og ofte må både du som forældre og vi som
børnehave foretage et skøn.

Hvis dit barn hentes af en anden end
forældremyndighedsindehaverne, skal du huske at give besked
til personalet eller skrive det som besked på FamilieIntra. Dette
gælder også i forbindelse med, på forhånd indgåede,
legeaftaler.

Som hjælpe til vurdering og afklaring anvender vi
Sundhedsstyrelsens vejledning ”Smitsomme sygdomme hos børn”,
som kan læses på https://www.sst.dk Sygdom meddeles
børnehaven så tidligt som muligt via fremmødekalenderen på
FamilieIntra (for mere information om FamilieIntra se under
afsnittet Dialog og samarbejde).

Ferie og fridage
Dit barns ferie og fridage meddeler du os ved hjælp af
fremmødekalenderen på FamilieIntra.
Børn har ligesom voksne brug for ferie, hvor de får en pause fra
institutionen og det arbejde, der ligger i at gå i børnehave. Ferien
er et frirum, hvor barnet kan geare ned og slappe af fra den
mængde af indtryk og samspilsrelationer, som er en del af
dagligdagen. Ferien giver børnene mulighed for nærvær og
sammenhængende tid med deres forældre og familie.

Medicin
Personalet giver ikke medicin til børnene, medmindre der er tale
om en kronisk lidelse, og der foreligger en speciel aftale.
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Ferielukket og fællespasning
I forlængelse af Aarhus Kommunes regler om ferielukning i
perioder med lavt børnefremmøde, har bestyrelsen i Viby
Dagtilbud besluttet, at der i disse perioder arrangeres
fællespasning i én af vores afdelinger.
Når vi lukker nogle af afdelingerne, kan vi udnytte ressourcerne
bedre og derved spare penge og personaletimer, som kan
komme børnene til gode på andre tidspunkter.
Der tilrettelægges fællespasning i én af vores afdelinger for de
børn, der ikke har mulighed for at holde fri, når der er ferielukket.
Der vil så vidt muligt være personale fra vores børnehus til stede i
en del af åbningstiden. Af hensyn til vores planlægning og
mulighed for at overholde ferieloven, er det vigtigt, at du
overholder de frister, som meldes ud på FamilieIntra.
På FamilieIntra kan du se oversigten over de aktuelle
ferielukningsperioder samt deadline for tilmelding.

Fødselsdage
I børnehaven er en fødselsdag også en mærkedag, som vi fejre.
Hvis du ønsker det, er det er muligt at fejre dit barns fødselsdag
her i børnehaven i forbindelse med frokosten eller hjemme hos jer
en formiddag i tidsrummet 10.00 til 12.00. I samarbejde med
pædagogerne laver du de nærmere aftaler for markeringen af
fødselsdagen. Forældre til fødselsdagsbarnet er altid velkommen
til at deltage.
Husk, at vælger du at servere mad i forbindelse med fejringen,
skal det være i overensstemmelse med vores kostpolitik.
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Modulordning/fuldtids- og deltidspladser.

indsigt, tillid og opbakning for at skabe de bedste rammer og
vilkår for børnene.

I Aarhus Kommune tilbydes modulordning med deltids- og
fuldtidspladser, og du har ved indmeldelsen valgt om du vil have
en deltidsplads på 30 timer eller en fuldtidsplads på 52 timer om
ugen.

Det er vores mål at bidrage til et åbent og respektfuldt
samarbejde, hvor der er plads til både at dele glæder og
positive oplevelse samtidig med, at vi kan drøfte de forhold, som
måtte undre eller bekymre.
Det er vores erfaring, at et velfungerende samarbejde kræver, at
vi løbende og gensidigt afstemmer forventninger, og tydeliggør
roller og ansvar – både dit, vores og det fælles ansvar. I
opstartssamtalen er samarbejde og forventningsafstemning et
fast punkt.

Forældresamtaler
I løbet af den tid dit barn går i børnehaven, vil du blive inviteret til
følgende dialog/forældresamtaler, en opfølgende samtale ca. 6
måneder efter børnehavestart og igen når dit barn er på vej mod
de 6 år og den kommende skolestart.
Udover de fastlagte samtaler vil der være mulighed for løbende
at aftale samtaler, hvis enten du eller vi oplever, at der er behov
for en snak omkring dit barns trivsel og udvikling.

Daglig kontakt
I dagligdagen, når du kommer i børnehaven, vil vi kun i
begrænset omfang have mulighed for at tale med dig omkring
dit barn og dagens forløb. Dette fordi børnene har brug for, at
deres voksne – både forældre og personale - er nærværende i
nuet. Du kan dog være sikker på, at vigtige beskeder enten
gives mundtligt eller bliver skrevet som besked til dig på
FamilieIntra.

Dialog og samarbejde
Vi tager udgangspunkt i, at forældre er de vigtigste voksne i
barnets liv. Derfor er du som forælder vores vigtigste
samarbejdspartner, og vi ser frem at samarbejde med dig
omkring dit barns trivsel, læring og udvikling i de kommende år. Et
samarbejde, som vi vægter højt, da vi har brug for hinandens
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Forældremøder

FamilieIntra

Mindst én gang årligt inviteres du til fælles forældremøder i
børnehuset. Det vil være i september måned, når vi afholder valg
til forældrerådet. Dette møde vil også indeholde fælles drøftelse
af aktuelle temaer såsom måltidet som pædagogisk rum,
selvhjulpne børn ol.

I lighed med kommunens øvrige institutioner, anvender vi i vores
børnehus det kommunikations- og samarbejdssystem, der hedder
BørneIntra. Det er et hjemmeside- og intranetsystem, som man
kan anvende fra enhver computer, tablet og smartphone med
internetforbindelse.
På afdelingens hjemmeside kan du logge ind som forældre i
FamilieIntra. Her kan du få særlig information fra din afdeling,
generel oplysning fra Viby Dagtilbud samt fra Børn og Unge i
Aarhus kommune.

Forældrearrangementer
I løbet af året vil forældrerådet og personalet i fællesskab invitere
til fælles arrangementer. Dette kan du læse om på FamilieIntra.
Som fast tradition inviterer vi til bedste- forældredag i foråret.

Du har adgang til FamilieIntra via et brugernavn og en kode, som
du får udleveret til opstartssamtalen.
FamilieIntra er et vigtigt supplement til vores daglige kontakt med
dig som forælder, og det er derfor nødvendigt, at du løbende
holder dig orienteret på FamilieIntra. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at al vores fælles information, såsom
nyhedsbreve fra grupperne og fra ledelsen, tilmelding til
fællespasning i ferieperioder m.m. er at finde på FamilieIntra – og
det er kun tilgængeligt her.
Hver dag kan du få en mail eller SMS om, hvad der er lagt på
FamilieIntra det seneste døgn.
På FamilieIntra har hvert barn et elektronisk stamkort med alle de
nødvendige data herunder kontaktnumre til forældre. Som
forælder har du ansvaret for at holde denne side opdateret.

Vi ser frem til samarbejdet og vi glæder os til at byde dit barn og
jeres familie velkommen i vores børnehus.
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