Naturbørnehuset i Annisse

Velkommen
Kære forældre.
Velkommen i Naturbørnehuset i Annisse.
Denne folder giver nogle praktiske oplysninger og vejledninger, som kan hjælpe lidt på vej for et
godt samarbejde omkring jeres barn i de kommende år.
Vi er en mindre institution med selvstændig ledelse.
Beliggenhed:

Naturbørnehuset i Annisse blev bygget i 1973 og ligger i
smukke omgivelser tæt ved Arresø. De gode
ude araler, nærmiljøet og den pragtfulde natur bliver flittigt
benyttet. Endvidere har vi et par busforbindelser lige ved døren,
så det er nemt at komme på tur.
I 2008 overtog vi bygningerne ved siden af, "Den gamle skole".
Der blev vi en integreret institution da vi udvidede til også at have en
vuggestue afdeling.

Vores adresse:

Annisse Børnehus
Helsingevej 4
Annisse
3200 Helsinge
Telefon 72499360

Åbningstid:

Mandag - torsdag kl. 6.30 - 17.00
Fredag kl. 6.30 - 16.30
Jeres barn skal være hentet og ude af børnehuset
Mandag-torsdag senest kl. 17.00

Mødetider:

Fredag senest kl. 16.30
I børnehaven ser vi gerne at børnene møder ind inden kl. 9.00
eller efter kl. 9.30 da vi holder samling derimellem. Tirsdag,
onsdag og torsdag skal jeres barn møde senest kl. 9.30 af hensyn til
formiddagens aktiviteter, med mindre andet er aftalt. Vær i øvrige
opmærksom på ugeplanen, den finder i på Børneintra. Ofte er der planlagt
ture, hvor mødetidspunktet er fremrykket. Møder barnet for sent ind til en
tur, bliver barnet passet i en af de øvrige grupper. Mandag og fredag kan der
mødes ind om formiddagen efter behov.
I Vuggestuen ser vi gerne at børnene møder ind inden kl. 9.00
eller efter kl. 9.30 da vi holder samling derimellem. Børnene
kan godt blive afleveret men vi har ikke mulighed for at snakke
i det tidsrum, da vi prioriterer at være nærværende i
samlingen.

Lukkedage:

Grundlovsdag
3 dage før påske
Dagen efter Kristi Himmelfarts dag
Juleaftensdag
1. Hverdag efter jul
Nytårsaftens dag

(Nødpasning)
(Nødpasning)
(Nødpasning)
(Nødpasning)

Hvis der er behov for nødpasning i de nævnte dage meddeles
det i egen institution. De institutioner der holder åbnet er
Helsinge Børnehuse i Helsinge samt Elverhøjen i Græsted.
Andre
samarbejdspartnere:
Vi har et tæt samarbejde med BFR (Børne- FamilieRådgivning) i kommunen.
Der er i BFR ansat psykologer, talepædagoger, ergo- og
fysioterapeuter.
Disse har en specialviden og kompetence, der rækker længere
end det faglige arbejde, der udøves af personalet i institutionen.
Opstår der en problematik omkring et barn, kan vi fra BFR få
råd, vejledning eller der kan blive ydet en specialpædagogisk
indsats. For at starte et samarbejde med BFR, skal lederen
bringe barnet ind i Tidlig indsats. Dette foregår altid i samråd
med forældrene.
Børnetal og
gruppeinddeling:

Børnehaven er normeret til 54 Børnehavebørn 3-6 år samt 15
vuggestue børn 0-3 år.
Vuggestuen er 1 gruppe.
Børnehaven er pt. En aldersblandet gruppe.
I Vuggestuen rykker man som hovedregel til børnehave i den
måned man bliver 3 år. Men også her kan der være grunde til

enten at rykke før eller efter. Men så taler vi med jer forældre.
De pædagogiske tilbud og dagligdagen er i alle grupper
tilpasset børnenes alder.
Børnehave eller
Vuggestue start:

Når jeres barn skal til at begynde at gå i henholdsvis børnehave
eller vuggestue, er der meget nyt at tænke på, både for barnet og
jer som forældre. Det er en fordel, at vi har hilst på hinanden et
par gange, inden I starter. Aftal med personalet, hvornår det er
belejligt. Selve indkøringen foregår først fra den dato, hvor
barnet er meldt ind i børnehaven eller vuggestuen. Der aftales
med personalet hvordan indkørings dagene skal forløbe. Det er
individuelt for barn til barn. Tidsrummet hvor barnet er alene i
institutionen trappes langsomt op.

Påklædning:

Barnet skal have rigeligt skiftetøj med fra inderst til yderst. Der
skal være navn i alt tøj og sko. Tøjet skal være
praktisk og der skal tages højde for det skiftende klima. Husk
indendørs sko om vinteren. Låner I tøj af børnehaven skal det
afleveres hurtigt og vasket.

Morgenmad:

De måltider der bliver serveret i børnehuset er fortrinsvis
økologiske. Morgenmad spiser vi indtil kl. 7.30. Vi serverer
rugbrød, ost, havregryn, mælk og frugt.

Formiddagsmad:

I børnehaven kan børnene tage en mad fra deres madpakke hvis de bliver
sultne.
I vuggestuen spiser vi rugbrød og frugt til formiddagsmad. Vi
drikker økologisk mælk til.

Frokost:

Børnehave børnene spiser frokost kl. 11.15, hvor de får serveret
økologisk mælk til.
I vuggestuen spiser vi frokost 10.45, her serverer vi vand til.
Barnet skal medbringe madkasse med tydeligt navn.
Personalet forbeholder sig ret til at skrive på madkassen,
såfremt der ikke er navn på.

Tur:

Skal vi på tur henstiller vi til at I møder ind i god tid, da der
altid er hektisk aktivitet, når en gruppe skal ud af døren
og personalet er travlt optaget af forskellige gøremål.
Det er vigtigt for gruppen, at de kommer af sted i ro og orden..
Maden skal være nem at håndtere. Den skal derfor ikke være højt belagt og
snasket, så som makrel og æg. Men gerne klap sammen madder.
Når vi i børnehaven tager på tur har børnene deres egen drikkedunk med
vand i, med.
Vuggestue børnene skal ikke have drikke dunk med.

Eftermiddagsmad: I Børnehaven spiser vi eftermiddagsmad kl. 14. Det kan være
frugt, kartofler etc. Men altid et stykke rugbrød- Hvis der er en rest fra
madkassen spiser vi måske også den.

I vuggestuen begynder vi at spise kl. 14 når de små efterhånden
lige så stille begynder at vågne. Her får de serveret frugt og
vand, samt resterne fra deres madkasser.
Frugt/Mælk:

Frugten og mælken er forældre betalt og det er en repræsentant
fra forældrebestyrelsen, der er ansvarlig for opkrævningen til
frugtordningen.

Garderober:

Barnet får ved start en garderobeplads. Det er
forældrene der har ansvaret for at holde orden i
garderobe rummet. Garderoben skal tømmes
hver fredag, da rengøringen her vil gøre dem rene.

Sygdom:

Er dit barn sygt eller holder fri, så giv besked på
Børneintra eller ring og giv besked.
Barnet må ikke være i institutionen, hvis almen tilstanden er
dårlig eller hvis barnet kan smitte de øvrige børn.
Ved flere tilfælde af sygdom skriver personalet på Børneinta til
information.

Medicin:

Lægeordineret medicin gives kun i børnehuset ved kroniske
sygdomme. Vi skal have en beskrivelse fra lægen.

Blebørn:

Man skal selv medbringe bleer i både vuggestue og børnehave.

Sove:

I børnehaven bliver børnene puttet kl. 12. Alle børnene sover i
sove rummet hvor de har deres sut og bamse med. Børnehuset
har sengetøj.
I vuggestuen puttes børnene efter behov, men de fleste efter
frokost. De sover alle ude i krybbe rummet, enten i barnevogn
eller i en krybbe. Vuggestuen har sengetøj.

Legetøj:

Pt. Har vi ikke nogen fast legetøjsdag, men det bliver skrevet på børneintra
når der er. Det er ikke personalets ansvar at lede efter legetøj der er blevet
væk. Andre dage er det ikke tilladt at have eget legetøj med.

Solcreme:

Når sommeren kommer er det vigtigt at i selv husker at smøre
jeres barn med solcreme hjemmefra. Efter frokost smører vi
jeres børn med institutionens indkøbte solcreme (faktor 15)
Vuggestue børnene faktor 30

Fødselsdage:

Fødselsdage bliver altid markeret i Børnehuset. I Børnehaven
kommer vi gerne hjem til barnets fødselsdag. Vi kan desværre
af ressourcemæssige årsager, ikke komme hjem til fødselsdage
mandag og fredag. Vi medbringer gerne selv madpakker.
Vi holder også gerne fødselsdagen her i børnehuset. De voksne
laver ikke maden, men går gerne til hånde. På stuen hygger vi
med sang, lys, hurraråb og en lille gave. Børnene medbringer
ikke selv gaver til fødselsdage.
Husk at der i i forhold til vores kostpolitik kun må være et sødt
indslag ved fødselsdage.
Vi bruger ikke slikposer. det kan skabe uhensigtsmæssige

forhandlinger i garderoben.
Der må ikke udleveres private invitationer i børnehuset.
Ferie:

I forbindelse med ferier er det vigtigt at i går ind på Børneintra
og registrerer jeres barn ferie, så vi kan kalkulere med et
tilpasset forbrug af personale ressourcer. Det er vigtigt at
tidsfristen for tilmeldinger bliver overholdt, det letter
planlægningen.

Komme og gå:

Husk at sige tydeligt goddag og farvel til personalet, når i
kommer og går.
Hvis det er svært at få sagt farvel om morgenen, så bed en fra
personalet om hjælp så vi ved, at der er behov for hjælp.
Når I er i børnehuset for at hente jeres barn, så skal I tage barnet
med jer, når I går, selvom barnet ønsker at blive. Alt for mange
børn fortryder, hvis forældrene går alene og så har vi »ballade«.
Protokollerne er personalets arbejdsredskab, så derfor er det
kun personalet, der må krydse børn ind og ud.
Husk at benytte komme/gå modulet på touch-skærmene når i
kommer og går.
Når I henter, skal jeres barn rydde op. Det aktuelle legetøj, som
barnet har leget med eller noget der ikke bliver brugt. På
legepladsen eksempelvis en cykel og en håndfuld sandting.
Ligeledes skal I give besked, hvis jeres barn bliver hentet af en
anden. Personalet udleverer ikke et barn til andre end
forældrene eller andre faste »hentere«, medmindre der er givet
besked til personalet.

Børneintra:

Der er i Børnehuset tilknyttet vores intranet også kaldet
Børneintra. Det er her alle informationer ligger. Det er
aktivitetsplaner, billeder fra dagligdagen, nyheder, personlige
beskeder, i kan skrive til personalet, melde fri,osv. Vi forventer
at i bruger det, da det vedrører alt omkring jeres barns
dagligdag. Ved start i Børnehuset får i udleveret en kode så i
kan komme på.

Kørsel:

Hvis vi en sjælden gang skal benytte privatbiler i
arbejdsmedfør, vil børnene altid være forsvarligt fastspændt. I
skal skrive under på en kørselstilladelse, hvis jeres barn må
transporteres af personalet i privat bil. Andre forældre må ikke
transportere børnene f.eks. i forbindelse med en udflugt.

Læreplaner:

I Naturbørnehuset i Annisse arbejder vi med de pædagogiske læreplaner
i fem årlige temaer, for at sikre at vi kommer hele vejen rundt
om barnets helhedsudvikling. De fem temaer er:
- Personlige og sociale kompetencer
- Sproglig udvikling

- Krop og bevægelse
- Natur og naturfænomener
- Kulturelle udtryksformer
Sprogvurdering:

Når jeres barn er imellem 2,10-3,4 år og igen når barnet er 5 år, vil i få tilbud
om at få jeres barn sprogvurderet hvis personalet vurderer at der er behov. Det
er ikke for at høre om jeres barn kan tale, det kan det jo som regel, men for at
finde ud af om der er nogle sproglige udfordringer på anden vis.

Skolestart:

Vi mener, at det er vigtigt at vi har barnets kommende
skolegang for øje, og vi har derfor hele tiden den lokale skoles
forventninger til skolebarnet i fokus, så overgangen fra
daginstitution til skole er så hensigtsmæssig som mulig. Efter
forældre samtalen i november udfærdiger, personalet der har
skolebørnene, et overleverings skema til de respektive skoler.
Derefter bliver der holdt en overleverings konference på de
aktuelle skoler, hvor det faglige personale i skole og fritidshjem
vil blive orienteret om det enkelte barn.
Det sidste år intensiverer vi samarbejdet med Bjørnehøjskolen
og det tilhørende fritidshjem. Vi er på skolen 1 gang om ugen,
så overgangen fra børnehave til skole bliver så lempelig som
mulig for barnet.

Forældrebestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen er en vigtig del af børnehuset. Som før nævnt er det
muligt at stille op til valg ved den årlige generalforsamling.
Som repræsentant bliver man valgt for en to-årig periode og
som suppleant for et år ad gangen. Man kan kun sidde i
bestyrelsen, såfremt man har et barn indskrevet i børnehuset.
Der afholdes ca. 4-6 møder årligt, men det må påregnes, at der
kan opstå situationer, hvor en større mødeaktivitet er
nødvendig. Det er endvidere muligt at blive medlem af
forskellige udvalg under bestyrelsen.
Som medlem og suppleant er man underlagt tavshedspligt.
Også i bestyrelsen vægtes en åben og positiv dialog for at
fremme et givende samarbejde.
Forældresamarbejde:

Vi lægger vægt på en åben og positiv dialog i vores daglige
forældresamarbejde. Har I spørgsmål eller kritik, sætter vi pris
på, at I henvender jer til personalet, lederen eller bestyrelsen
frem for »ude i byen«. Så er det langt lettere for alle parter at
arbejde fremadrettet.
P.g.a. vores små fysiske rammer, henstiller vi til at
længerevarende privat snak forældrene imellem foregår i
i køkkenet, gerne til en kop kaffe.
Forældremøde holder vi i september måned. I ugen op til mødet er der
skriftligt valg til forældrebestyrelsen.

Ca. 3 måneder efter at jeres barn er startet hos os, vil I
blive tilbudt en samtale med det personale, der er
knyttet til jeres barn. Når barnet er 4 år, tilbydes i ligeledes en
midtvejssamtale.
I løbet af November måned, det sidste år jeres barn er
hos os, vil I blive tilbudt en samtale, så barnet er så
skoleparat som muligt, når det bliver den tid.
Der er altid mulighed for, at vi gensidigt kan indkalde til
en samtale, hvis der skulle opstå en akut situation eller
problematik, som ikke kan klares ved en almindelig snak.
Alle samtaler ligger i institutionens åbningstid.
Skulle der opstå sociale begivenheder i jeres familie eller i
andre tætte relationer, som påvirker barnet, henstiller vi til, at
personalet får besked, så barnet kan få den støtte og opbakning,
der er nødvendig.
Følsomme samtaler hen over hovedet på barnet i garderoben
er uhensigtsmæssige.
Vi holder årligt en sommerfest og en julefest.
Sommerfesten finder sted i juni måned og julefesten omkring
d. 1. december.
En dag i maj måned inviterer vi børnenes bedsteforældre på besøg, så børnene
kan vise dem deres børnehave/vuggestue.
Derudover er der fællesspisning for børn, forældre og personalet i
børnehaven og det er gerne i september måned.
Legepladsen bliver gerne renoveret engang om året på en
arbejdseftermiddag af forældre og personale.
Tilhører jeres barn en anden trosretning tager vi hensyn til
dette, såfremt I ønsker det.

Som nævnt i begyndelsen af folderen, så håber vi på et åbent og positivt samarbejde i den periode
hvor i er en del af Naturbørnehuset i Annisse.
Venlig hilsen
Personalet i Naturbørnehuset i Annisse

