VELKOMMEN I D.I.I. REGNBUEN

NÆSHØJVEJ 22, 8462 HARLEV J.
TLF. 2115 8466

Åbningstider:
Mandag til torsdag
Fredag

6.30 – 17.00
6.30 – 16.30

VELKOMMEN:
Med denne lille pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Regnbuen.
Pjecen omhandler forskellige praktiske oplysninger om Regnbuens dagligdag.
Vi forventer, at I besøger os inden start, så I kan se, hvordan Regnbuen ser ud og få
en snak med både børn og voksne. Efter jeres barn er startet, er I altid velkomne til
at deltage i barnets hverdag, når I har mulighed for det.
HVEM ER REGNBUEN:
Regnbuen er en aldersintegreret institution med ca. 40 børnehavebørn og 12
vuggestuebørn. Børnehavebørnene er delt i 2 grupper: Solen og Månen.
Storebørnsgruppen samles flere gange om ugen på en tredje stue under navnet
Kometen. Vuggestuebørnenes gruppe hedder Stjernen.
REGNBUEN PRIORITERER:
TRYGHED, OMSORG, ANERKENDELSE, FORÆLDRESAMARBEJDE
Vi ønsker at give børnene en hverdag, hvor de kan være trygge, udvikle sig og have
det rart sammen med kammerater og voksne. Der skal være plads til fordybelse i
legen. Leg er børnenes måde at bearbejde oplevelser og indtryk på, og det er her de
øver sig på livet.
Vi bestræber os på, at børnene mærker, at der er mange, der tager sig af dem, og at
det enkelte barn oplever, at barnet er betydningsfuldt for os.
Vi ønsker at have et tæt forældresamarbejde, da vi derved giver børnene de bedste
udviklingsbetingelser.
Regnbuen prioriterer, at børnene hver dag året rundt er ude at lege. Der kan
selvfølgelig være situationer, hvor det ikke skønnes hensigtsmæssigt.
STARTEN:
Når dit barn starter i Regnbuen, forventer vi, at du bruger nogle dage på opstarten
sammen med dit barn, så I sammen kan vænne jer til det nye liv. I kan lave en aftale
med personalet på stuen om, hvordan starten konkret skal foregå. Det er muligt at
holde en opstartssamtale med jer om det.
GODMORGEN OG FARVEL:
Når I kommer om morgenen, forventer vi, at I siger godmorgen, så personalet kan
tage ordentligt imod jer og jeres barn og eventuelle beskeder. Vi vil altid alle
sammen være på en stue fra 06.30-08.00. Derefter går vi ud på stuerne eller
legepladsen. Når I henter jeres barn, er det ligeledes vigtigt at få sagt farvel. Hvis
ikke du kan se personalet fra barnets stue, så er der andre voksne at sige farvel til. I
skal selv HVER DAG sørge for at krydse barnet ind og ud på de opstillede
trykskærme.

KOST:
Der er morgenmad fra kl. 06.45–07.30.
Barnet skal have 2 madpakker med – en til formiddag og en til eftermiddag.
Madpakkerne opbevares i de opstillede køleskabe.
Kage og slik og sodavand/saftevand må ikke være i madpakken.
Vuggestuebørnene skal derudover medbringe 2 stykker frugt om mandagen, som de
får hver dag kl. 09.00. Kun vuggestuebørnene får mælk til deres måltider.
Børnehaven får vand.
FRAVÆR:
Er jeres barn sygt eller holder fri, bedes I registrere det via komme- og gåsystemet,
således vi ikke står og venter uvidende på jeres barn. Vi forventer ligeledes, at I
overholder tidsfristerne for ferietilmeldinger og tilbagemeldinger på arrangementer
mm.
TØJ:
Alle børn får et rum/garderobe og 2 kasser til deres tøj. Jeres barn skal medbringe
tøj og fodtøj, der kan tåle at blive beskidt. Barnet skal kunne røre sig i tøjet, og tøjet
skal være beregnet til årstiden. Der hænger en seddel på garderobekassen om, hvad
vi forventer jeres barn har med af tøj, skiftetøj og fodtøj.
Hjælp jeres barn med at holde orden i garderoben.
Husk navn i tøj og fodtøj, så er det lettere at finde, når det bliver væk!
LEGETØJ:
Børnene må kun medbringe legetøj, når vi holder legetøjsdag. Der skal være navn på
legetøjet. Regnbuen påtager sig ikke ansvar for ødelagt eller bortkommet legetøj.
14 DAGS PLANER:
Hver stue laver 14 dagsplaner, hvor vi informerer om, hvilke aktiviteter vi laver på
stuen de næste 14 dage. Der kan forekomme ændringer, så hold jer orienterede på
døren til hver stues badeværelse, hvor vi hver dag beskriver den pågældende dag.
FØDSELSDAGE:
Når dit barn har fødselsdag, sætter vi flag ved døren til dit barns stue. Fødselsdagen
kan holdes her i Regnbuen eller hos barnet privat. Se yderligere info om fødselsdag
og fødselsdagsmad på vores Intra eller spørg personalet.

FREMMØDEREGISTRERING:
Århus Byråd har besluttet, at det er forældrenes opgave at registrere børnene, når
de kommer, og på samme måde registrere når de afhentes. Det foregår på de
opstillede skærme, hvor forældrene foretager dette. Børnene må ikke ”hjælpe” med
dette.
MOBNING:
En almen antagelse er, at egentlig mobning først ses senere i skolealderen. Fra
forskning ved vi i midlertidig, at tendensen er, at det opstår tidligere og tidligere i
børnenes liv. I Regnbuen har vi nul-tolerance, og når vi møder det, tager vi fat om
det straks med forældreinddragelse. Ved de kommende skolebørn, anvender vi Red
Barnets kuffert ”Fri for Mobberi”, der er fyldt med antimobbe-redskaber. Endvidere
bruger vi børnemassage blandt andet ud fra tesen om, at dem man rører ved,
mobber man ikke.
Vi glæder os til at se jer i Regnbuen, og håber I og jeres barn vil trives her. I er altid
velkomne til at få en samtale med os, hvis der er noget, I undrer jer over eller bare
vil have vendt. Hvis vi har tillid til, at vi vil hinanden det bedste, er fundamentet
skabt for, at vi alle har det godt.
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