Flytning eller udmeldelse
Hvis I flytter, skifter arbejde eller telefonnummer, vil vi
gerne have besked, så vi altid kan få fat i jer.
Når jeres barn skal starte i skole, sker udmeldelsen

Velkommen til
Børnehuset Villekulla

automatisk når I melder barnet i SFO – dog ikke, hvis
barnet skal starte i privatskole/privatinstitution: I det til-

fælde skal du selv opsige institutionspladsen to måneder, før dit barn skal gå ud . Det gælder også, hvis I flytter, og jeres barn skal starte i anden kommune. Kontakt
kommunen for yderligere informationer.

.

Børnehuset Villekulla
Falstersgade 35,
8000 Århus C
40228305 (vuggestuen)
40228307 (børnehaven)
Pædagogisk leder: Ina Lyngesen
Tlf: 41873696 - inlyn@aarhus.dk

Dagtilbudsleder :Karin Faust Henriksen
Tlf: 29204149 - kafu@aarhus.dk
Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 6.30-17
Fredag kl. 6.30-16.30

Forældrepjece

Velkommen til Børnehuset Villekulla

Syge børn

Pjecen her er overvejende praktisk orientering om
Børnehuset Villekulla og besvarer forhåbentlig nogle af de
spørgsmål du har, inden dit barn starter.

Det er vigtigt for os at pointere, at børnehuset er et pasningstilbud til
raske børn. Barnet anses for at være raskt, når det er feberfrit, og
almentilstanden er upåvirket. Det vil sige, at barnet kan deltage i de
daglige aktiviteter både inde og ude.

Børnehuset Villekulla
Børnehuset Villekulla er en integreret institution med børn i
alderen 0-6 år: 32-37 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn.
Vuggestuen har sit eget grupperum, mens børnehavebørnene er aldersopdelte i grupper. I 2003 blev huset renoveret
og omstruktureret fra børnehave til integreret institution.

Hvis dit barn bliver sygt i børnehuset, kontakter vi dig, så du hurtigst
muligt kan afhente det.
Børns sygefrekvens er højere alene ved det faktum, at mange børn
er sammen.
Det er vigtigt for os at vide, når dit barn er ramt af sygdom og ikke
kan komme i institutionen. Ved smitsom sygdom hænger vi opslag
op, som orientering til de øvrige forældre.
Personalet må ikke give medicin, medmindre dit barn lider af en konisk sygdom, f.eks. astma.

Der er et tæt samarbejde mellem børnehaven og vuggestuen. Vi åbner og lukker i fællesskab, mødes på legepladsen,

Lukkedage

arrangerer udflugter, prioriterer passage mellem rummene

•

De 3 dage før påske

og er slået sammen i perioder, hvor vi er lavt bemandet eller

•

Fredag efter Kr. himmelfartsdag

afvikler ferie.

•

Uge 29 og 30 (sommerferie)

Dagene omkring Jul og nytår.

Det pædagogiske personale
Vi er 9 ansatte: pædagoger, medhjælpere og en pædagogisk leder. Det pædagogiske personale er, som børnene,
tilknyttet en gruppe. Ud over det faste personale og stabile

Når børnehuset holder lukket, er der fælles pasning i én af lokaldistriktets institutioner. Der vil evt. følge en medarbejder med fra Villekulla, så børnene har en kendt voksen, men måske ikke i hele pasningstiden.

vikarer, er der løbende folk i jobtræning og diverse studiepraktikker tilknyttet huset.

Fridage og ferie
Holder dit barn fri, eller kommer det af en anden grund ikke i børnehuset, skal I melde det på intra/komme gå skærmen, af hensyn til
udflugter og eventuelt vikarindtag. I forbindelse med ferie skal hele
ferien/feriedage meldes på intra i fremmødekalenderen eller på kom-

Garderobe
Når du kommer for at hente dit barn, er det en god idé at hjælpe dit
barn med at klargøre garderoben til den næste dag.
Desuden skal garderoben tømmes hver fredag, så rengøringspersonalet let kan gøre rent.

Komme-gå-skærmen
I skal tjekke ind og tjekke ud hver dag på komme-gå skærmen i glasgangen. Barnets mødetid skal stå på skærmen.
Mødetiden skriver I ind via Børneintra, så vi altid kan se,
hvornår barnet kommer og går, hvis situationen kræver det.

Legetøj
Børnene skal ikke have legetøj med hjemmefra i børnehaven, men
vi holder legetøjsdag 1. gang hver måned, hvor barnet kan tage 1.
stk. legetøj med, på eget ansvar.

I skal melde ferie og sygdom via skærmen, men I kan også
gøre det hjemmefra via pc og tablet. Det er meget vigtigt,

I melder ferie ind via intra, så vi kun sætter vikar på, når det

(sidste fredag i måneden)

er nødvendigt. I skal gå ind på www.villekullaaarhus.dk.

I vuggestuen må de gerne have legetøj med, men med navn og på
eget ansvar.

Log ind med brugernavn og kode, som I får, når I har afle-

Solcreme
Når solen skinner, skal dit barn have solcreme på, inden det møder i
børnehuset. Smør gerne med en høj faktor,30+ så giver vi barnet
solcreme på igen efter frokosten.
(Se vores solpolitik på intra)

Middagssøvn
Vuggestuebørnene sover efter behov i vuggestuens krybber eller
barnevogne. Når jeres barn kommer i børnehave er der, i en overgangsperiode, stadig mulighed for at sove middagssøvn, hvis behovet er der.

veret barnets stamkort. Spørg Ina, hvis I har spørgsmål.
Hente og bringe
Forsøg at have god tid om morgenen til at hjælpe dit barn

af overtøjet og til at komme ind i huset. Det skaber tryghed
og kan være betydningsfuldt for resten af dagen.
Vi vil gerne have, at du holder din mobiltelefon slukket, når
du afleverer og henter dit barn.
Aflever og ”sig farvel” til kendt personale.
Informér, hvis andre end far eller mor henter eller bringer.

Villekulla har en ”suttepolitik” som betyder, at børnene ikke skal gå
rundt med sut. De må gerne sove med sut/sutteklud, men

Beskeder kan skrives på komme-gå skærmen.

en sut i munden hindrer sprogudviklingen.

Spørg Ina.
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Forældreråd/bestyrelse
Samarbejdet understøttes af forældrerådet og dagtilbudsbestyrelsen, der bliver valgt for 2 år ad gangen på forældremødet i slutningen af september.
I forældreråd og bestyrelse sidder der også personalerepræsentanter.

Konsultativt forum (KF):
Hvis det er nødvendigt, har vi også mulighed for at tilbyde
konsultativt forum/trivselssamtale, som er en uforpligtende rådgivning, hvor der sidder en talepædagog og en psykolog, eller en sundhedsplejeske, som kan rådgive om
små og store problematikker

Når barnet starter

Vores pædagogik

Det kan være en stor omvæltning for dig og især dit barn at starte i

Vi vægter udeliv højt og arbejder bevidst på, at børnene

institution: Nye omgivelser, nye voksne, andre børn og ikke mindst

finder glæde ved at færdes udenfor. Vi ser det som en

en oplevelse af at skulle undvære. Derfor er det meget vigtigt, at vi

vigtig opgave, at børnene får kendskab til de skiftende

samarbejder om at give dit barn de bedste betingelser for en god

årstider - elementerne jord, ild, vand og luft - en vigtig del

start i børnehuset.

af vores læreplanstemaer.

Vi anbefaler, at du kontakter os og aftaler et besøg forud for opstar-

Villekulla har masser af spændende kringelkroge og hyg-

ten, så du sammen med dit barn kan hilse på personalet, de nye om-

gelige gemmesteder, men også funktionelle rum, hvor

givelser og fornemme stemningen i huset.

børnelivet i leg og kreativitet kan udfolde sig.

Det er vigtigt, at dit barns første dage ikke bliver for lange, det giver

Vores stolthed er vores fantastiske og hyggelige lege-

en tryg og roligere start, hvor dit barn kan vænne sig til den nye

plads med kæmpehøj og tunnel, sandkasse med legebor-

hverdag og de nye omsorgspersoner.

de og kiosk, to søde legehuse, fodboldbane, hængekøjer,

Det er bedst, hvis du sætter god tid af til indkøringen, så den første

2 klatrevægge, bålplads og ikke mindst vores dejlige frugt-

tid kan tilrettelægges afhængig af, hvad dit barn har brug for. Det er

træer, som hvert år beriger os med mirabeller, kirsebær,

individuelt, hvor lang tid det enkelte barn er om at ”falde” til og føle

pærer, æbler og valnødder.

sig tryg i en ny hverdag.
I forbindelse med opstarten, evt. først efter indkøringsperioden, indkalder vi til en samtale.
Her afsætter vi tid til at snakke om samarbejdet, afklare gensidige
krav og forventninger og fortælle om de 6 læreplanstemaer vi arbejder efter.

Praktiske oplysninger
Turdage
Vuggestuen har som oftest en ugentlig turdag.
Børnehaven tager på tur skiftevis tirsdage, onsdage eller torsdag. Børnene skal være her senest kl. 9.00.
(Se børnehaven aktivitets-ugeplan på BørneIntra.)

Fødselsdage
Vi fejrer meget gerne fødselsdage i Villekulla. Fødselsdagen fejres med sang, flag og evt. medbragte godter
af sund karakter (minus sukker) og selvfølgelig en lille
gave fra institutionen. Tidspunkt og forplejning aftales.
Vi tager også gerne på fødselsdagsbesøg hjemme hos
jer, hvis I bor i gåafstand (max 1 km). I børnehaven skal

Påklædning

alle i den gruppe, barnet er tilknyttet, inviteres.

Dit barn skal være klædt på til at lege ude og inde. Lad

I vuggestuen får de ældste børn muligheden for at tage

regntøj og gummistøvler blive i garderoben hver dag.

på fødselsdagsbesøg. Hjemmebesøg aftales i god tid

Ha´ gerne 2 x regntøj/flyverdragt, da vi ofte er ude både

forud for besøget. Børnene skal ikke medbringe gaver

formiddag og eftermiddag.

til fødselaren.

I barnets kurv skal der være: (underbukser, strømper, et

Fødselsdage hjemme følger også nul-sukker politikken.

sæt skiftetøj). Barnets tøj/fodtøj skal forsynes med navn
- det sparer tid for børnene, de ansatte og dig selv.

OBS!

Vi har intet lånetøj, så det er vigtigt, at I selv har med

Hvis I ønsker at invitere udvalgte kammerater til fød-

hver dag.

selsdag, bedes I sende invitationer uden for børnehu-

På grund af kvælningsfare må der ikke være plasticpo-

sets regi af hensyn til de børn, der ikke inviteres. Lige-

ser i garderoben og lange snore i tøjet.

ledes vil vi bede jer om, at afhentningen af de få, udvalgte gæster foregår som normalt, så der ikke hentes

en samlet gruppe fødselsdags-opstemte børn i institutionen.

Festugen
Vi er måske ude at opleve festugen.

Eftermiddag
Sovebørnene i vuggestuen vågner, og de yngste puttes
anden gang.

Halloween
Vi laver en halloweenfest. Børnene må gerne komme i
nattøj og med lommelygte. Vi klipper spøgelser, skærer
ansigter i græskar og pynter op til en lidt ”uhyggelig” halloween-fest med små ”spøgelseshistorier”. Vi serverer
sunde snacks.

Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad. Hvis vejret er godt,
mødes vi på legepladsen. Børnene vælger frit, hvor og
med hvem de vil lege. Ligesom det er vigtigt med god
start, er det også vigtigt, at børnene får afsluttet dagen

godt. Det gavner børnene, at I viser interesse for deres
dag i institutionen, hjælper med at afslutte børnenes ak-

Jul
December er en rigtig dejlig måned. Vi hygger med julesange, historier, pynt, bagning, kalenderlys, lidt nissedrillerier osv.
Vi laver Luciaoptog. Og vi holder en fælles julefrokost for
børnene, hvor de voksne i bedste stil agerer tjenere.
Lækkerierne kommer fra køkkenet i Vuggestuen Småland.
Vi holder julefest og danser om juletræ en eftermiddag
ude på legepladsen med hele familien. Vi serverer denne
dag gløgg og æbleskiver. Og måske får vi besøg…

tiviteter, rydder op og siger farvel.

Inden vi holder juleferie er vi evt. til julegudstjeneste i
Markuskirken, hvorefter vi tager hjem og spiser risengrød
og drikker ”nisseøl” (tynd saft).

læreplan, referater fra forældreråds- og bestyrelsesmø-

Sig farvel til en voksen, så vi ved, at barnet er hentet og Forælklik barnet ud på skærmen.
På BørneIntra kan dagen være beskrevet i billeder og
ord. Husk at holde jer jævnligt orienterede.
Vigtigt! BørneIntra
På BørneIntra: www.børnehusetvillekulla.dk kan I bl.a.
læse nyt fra grupperne, billeder, madplaner, Villekullas
der, m.m.
Log-in får I af den pædagogiske leder. I kan også bruge
Nem-Id.
I kan downloade APP’en til BørneIntra (KMD BørneIntra dagtilbud Aarhus).
Hold jer opdateret på BørneIntra, så vi undgår misforståelser og børn, som ikke kommer med på ture, ikke ved
det er legetøjsdag eller kommer til et lukket hus.

Kostordning
Vores kostordning består af morgenmad indtil 7.30 (vær
her kl. 7.15), frugt om formiddagen, frokost, eftermiddagsmad kl. 14.00 og frugt igen om eftermiddagen.
Vi får middagsmad hver dag fra køkkenet i ”Vuggestuen
Småland”, som er 90 % økologisk.
Vuggestuen får forældrebetalt eftermiddagsmad (frivilligt
om man vil være med): Kr. 166,- pr. måned. Du kan også
vælge at give en dit barn en madpakke med hver dag.
Børnehaven får forældresmurte eftermiddagsmadpakker
med hjemmefra. I Vuggestuen ”Småland” ligger køkkenet,
som laver mad til os hver dag. Se menuplanen på BørneIntra.
Frugtordning
Alle børn skal have 3 stykker frugt med hver uge.
Gerne økologisk.
Institutionen har 0-sukker politik (se kostpolitikken på BørSamarbejde mellem forældre og personale
Samarbejdet mellem forældre og personale hviler på
gensidig respekt. Vi skaber sammen et konstruktivt
og udviklende arbejde om etablering af trygge rammer for
personalets arbejdsplads og forældrenes pasningssted til
de små guldklumper.
Det daglige arbejde viser sig i den kontakt, der er mellem
forældre og personale, når børnene bringes og hentes.
Her udveksles beskeder af praktisk art eller om
barnets trivsel, som gør, at vi kan supplere hinanden på
en harmonisk måde

Traditioner
Fastelavn
Børnene må meget gerne komme udklædte. Om formiddagen laver vi evt. fastelavnsris, maler børnene og
gør klar til tøndeslagning - børnehaven udenfor, vuggestuen indenfor. Vi kårer en konge og en dronning. Når
”katten er slået af tønden”, får vi sunde fastelavnsboller
og sidder og hygger. Fra kl. 15.00 er der kaffe til forældre.
Påske
Vi laver påskepynt, leger med æg, sår karse og klipper
gækkebreve.

