Fødselsdag:
Når jeres barn har fødselsdag, vil
vi meget gerne fejre fødselsdagen
i vuggestuen eller hjemme hos jer,
sammen med børnene fra stuen.
(Børnene skal ikke have gaver
med). Hvis I ønsker at invitere
enkelte børn, fra vuggestuen til
børnefødselsdag, beder vi om, at
det arrangeres udenom
vuggestuen.
Information:
Vi benytter BørneIntra. Her kan I
læse nyheder, information om
dagligdagen, ugeplaner og se
fotoalbum. I får et personlig login
når jeres barn starter og vi hjælper
jer godt i gang.

for at opleve jeres barn sammen
med de andre børn, og barnet får
tid til at lege færdig.

Kørselstilladelse:
Når vi skal på tur, benytter vi både
de offentlige transportmidler, men
også husets to biler. Vi har
godkendte autostole og sørger
selvfølgelig for, at barnet bliver
fastspændt. Jeres barn kommer
kun med i børnehavens biler,
hvis I har givet en skriftlig
accept på at det er i orden.

Legetøj:
Børnene må godt medbringe
deres eget legetøj. Medbragt
legetøj må alle lege med, dog med
den undtagelse, at hvis legetøjet
ligger på børnenes ”plads”, må det
ikke tages.
Cykler, løbehjul, rulleskøjter o.lign.
må ikke medbringes i institutionen.
Kaffe eller the i køkkenet:
Der er the og kaffe i køkkenet. Når
I har tid, tag en kop med ind på
stuen, så har I samtidig mulighed

Velkommen til Troldestuen i
Ramløse Børnehus. Vi glæder os
til et godt samarbejde de næste år.
Med denne folder vil vi fortælle jer
lidt om, hvordan vores dagligdag
ser ud og andre praktiske ting.
Beliggenhed:
Ramløse Børnehus består af
afdeling Lærken og afdeling
Kastanien.
I Lærken er der ca. 12 børn i
alderen 0-3 år, 45 børn i alderen
ca. 3 – 5 år, og i Kastanien er de
kommende skolebørn 5 – 6 år.
Dagligdagen:

Kommunikation:
Vi ønsker en god og åben dialog
så spørg hvis, der er noget I undre
jer over eller er utilfredse med.
Dialogen hører ikke til i hallen,
Netto, på de sociale medier el.
lign. Gå altid til rette
vedkommende eller til Leder Jette
Wrem.

Velkommen:

Kl. 6.30 – 7.30
Morgenmad og modtagelse i
fællesrummet sammen med to
voksne.
De der har spist morgenmad
hjemmefra, hygger sig eller leger
på stuerne eller i fællesrummet.
Derefter går vi på stuen
Kl. 9.00-9.30
Morgenhygge med en mad fra
madpakken og lidt grønt eller frugt.
Børnene får skiftet ble efter
behov.
9.30-10.45
Vi leger på legepladsen el. på

stuen. Vi maler, læser bøger,
synger, laver bevægelseslege, går
en tur eller andet. Se ugeplan på
BørneIntra.
Kl.11.00
Samling hvor vi synger, danser,
tæller oma.
Derefter spiser vi frokost/
medbragte madpakker.
En gang månedligt har vi maddag,
hvor børnene er med til at lave
maden i det omfang de har lyst og
kan.

Kl.12.00-12.30
Børnene skiftes og puttes
Kl.12.30-14.30
Middagssøvn/ børn tages op
efterhånden som de vågner og
leger inde eller ude. Bleskift efter
behov.
Kl.14.30-15.00
Vi spiser brød, grønt eller frugt. De
sidste børn vågner.
Kl. 15.00-16.30
Leg på stuen eller på legepladsen
Kl. 16.30-17.00 (fredag 16.0016.30)
Vi går på Alfe- eller Bamsestuen,
når der er ryddet op i vuggestuen

Praktiske oplysninger:
Modtagelse af nye børn:
Ved det første besøg, tager vi en
snak , hvor vi bl.a. kan tale om
jeres barns vaner og specielle
behov, som vi naturligt tager
hensyn til i vores dagligdag.
Langsomt og gradvis, når barnet
er faldet til, inddrager vi barnet i de
aktiviteter, der foregår i
vuggestuen.

Det kan tage 1-2 uger før børnene
er faldet til, og føler sig trygge - det
er derfor vigtigt, at I har tid til at
være med i vuggestuen – i hvert
fald i den første uges tid.
Oprydning:
Når I afhenter jeres barn, beder vi
jer sørge for at jeres barn får
ryddet det legetøj op, der er blevet
leget med. På denne måde bliver
oprydning en god vane, og vi
undgår at det ikke altid er de
sidste, der er tilbage i huset, der
skal rydde det hele op.

Jeres barns garderobe vil vi bede
jer om at sørge for, er ryddet op, tøj og fodtøj er inde i jeres barns

rum. På denne måde kan
rengøringen komme til.
Sygdom:
Hvis barnet er sygt, må det ikke
komme i vuggestue. Vi vil meget
gerne have besked om hvad jeres
barn fejler, da det er rart for andre
forældre at vide, om vi har
smitsomme sygdomme i huset. I
kan ringe eller skrive via
BørneIntra

Tøj:
Barnet skal have tøj med til
årstiden samt skiftetøj og sko til
indendørs brug.
Det er vigtigt, at der er navn på så
meget som muligt af barnets tøj.
Det gælder også sko,
jakker,regntøj m.m.

Bleer:
Bleer skal ikke medbringes.

Afhentning:
Hvis dit barn bliver hentet af ”en
anden” skal der gives besked.
Barnet vil ikke blive udleveret til
nogen, vi ikke har modtaget
besked om.
Hvis dit barn må gå hjem med
andre børn fra vuggestuen, kan
du evt. skrive en fuldmagt.
I kan benytte BørneIntra til at give
disse beskeder
Madpakker:
Børnene skal have madpakke med
i vuggestuen. Den sættes i
køleskabet ved stuens garderobe.
Husk navn på madkasse eller
madpakke.

Mælk og frugt:
Børnene får økologisk mælk til
frokost og frugt om for- og
eftermiddagen, mod betaling. Det
er forældrebestyrelsen der
administrerer denne ordning.
Forældrebestyrelsen:
Bestyrelsen består af 5 personer +
2 suppleanter, som også deltager i
bestyrelsesmøderne. Der er valg
til bestyrelsen hvert år omkring 1.
oktober. Bestyrelsesmedlemmerne

vælges for 2 år.
Kandidater til bestyrelsen
henvender sig til personalet og
bliver skrevet op. De vil senere
blive kontaktet af de, der er
ansvarlige for valget. Senest en
uge før valget bliver der opsat
valgplakater, så forældre har
mulighed for at læse, hvem de kan
stemme på.
Afstemningen foregår skriftligt.

Forældresamtaler:
Udover den daglige kontakt,
tilbyder vi en vuggestue/hjemsamtale ca. 3-4 mdr. efter at jeres
barn er startet i vuggestuen og en
samtale inden jeres barn skal
starte i skole. Derudover kan i altid
komme og bede om en samtale,
ligesom vuggestuen kan.
Fotografering:
Billeder af børn på BørneIntra
ligger bag login men til billeder på
vores hjemmeside skal vi have
jeres tilladelse til at benytte
billeder af jeres barn.

