Velkommen til vuggestuen
Indkøring
At starte i vuggestue er en overvældende ting, fyldt med nye indtryk i nye omgivelser
og ikke mindst mange nye børn og voksne. Derfor er det vigtigt, at vi i samarbejde
lærer barnet at kende og, at I derved lærer os og vuggestuen at kende.
Det er individuelt, hvor lang tid det tager for barnet at falde til og føle sig tryg. Det
samarbejder vi løbende omkring i de første uger.
Ring og aftal et besøg, før jeres barn skal starte. Det er Jette, Leder af
Troldehøjen, der viser rundt og fortæller.
Alfestuen,Troldestuen og Dragestuen
I vuggestuen er der 3 stuer med i alt ca. 30 børn. Børnene er tilknyttet en fast stue
med primærvoksne. Men vi har ofte dørene åbne, for at give mulighed for venskaber
og oplevelser på tværs. Vi er samtidig åbne overfor besøg fra børnehaven.
Barnets bog:
Når jeres barn starter, får I udleveret nogle blanke sider karton, som I meget gerne
må udfylde med billeder af familien (f.eks. mor, far, søskende, bedsteforældre,
moster, faster, onkel, fætter, kat, hund, jeres hus). Det er en god hjælp og tryghed
for barnet, at vi sammen kan sætte ord og billede på det kendte hjemmefra. Senere
når barnet får mere sprog, kan den bruges som huske- og fortællebog.
Dagsrytmen i vuggestuen:
6.30-7.30: Modtagelse i børnehavens fællesrum og tilbud om morgenmad
7.30-8.00: Vi går ned i vuggestuen, -begge stuer er åbne.
9.00-9.30: Børnene samles på egen stue, vasker hænder og alle tilbydes lidt brød,
frugt eller grønt og mælk. Vi synger eller læser.
9.30-.10.45: Leg/aktiviteter inde eller ude (se ugens aktivitetsplan på børneintra)
10.45-11.30: Vasker hænder og spiser på egne stuer.
11.30-12.00: Sovetid: børnene øver sig i selv at tage sit tøj af, bliver skiftet og
puttet inde eller ude.
12.00-14.00: Personalet afvikler pause. Middagssøvn/børnene tages op når de
vågner, bliver skiftet, leg på stuen.
14.00-15.00: Frugtcafe` på Troldestuen, hvor børnene på skift tilbydes
eftermiddagsmad og mælk.
15.00-17.00: Leg på Alfestuen, fællesrum eller på legepladsen.

TAK FOR I DAG
Goddag og farvel:
Ved hovedindgangen til Troldehøjen, skal I tjekke jeres barn ind og ud på touchskærmen. Men vi prioriterer også højt, at der skal være tid til at tage imod jeres
barn, så alle får en god start på dagen. Det er ligeledes vigtigt at I giver os relevante
informationer om stort og småt på hjemmefronten, så har vi lettere ved at forstå
jeres barn, sætte ord på og skabe den nødvendige tryghed.
Af-x-ning:
På hver stue ligger en mappe med af-x-ningsskemaer. Her vil vi gerne have at I
markerer med et / når I kommer og et x når I henter. Skriv hvornår jeres barn er
stået op, hvem og hvornår I henter. Vi udleverer ikke jeres barn til andre, med
mindre der foreligger en aftale.
At holde fri/sygdom:
Vi vil gerne have besked hvis jeres barn er syg eller holder fri. I kan via Børneintra
selv oplyse, om jeres barn kommer.
Skriv gerne en besked til de voksne på stuen, eller ring, hvis der er brug for at
uddybe noget i forbindelse med fraværet.
HUSK at give besked, hvis I kommer senere end kl. 9.30. Ved sygdom, vil vi meget
gerne have en melding på hvad jeres barn fejler, så vi kan informere andre forældre
ved smitsomme sygdomme.
Mad og drikke:
Børnene har selv madpakke med (Husk navn på madkassen).
Vi drikker mælk og vand til formiddags- og eftermiddagsmaden. Til frokost drikker vi
vand.
Frugtordning:
I Troldehøjen har vi en forældrebetalt frugtordning. I vil kvartalsvis blive opkrævet
kr. 375,00, som dækker udgift til formiddagsmad, eftermiddagsmad, mælk og en
månedlig maddag. Vi har fortrinsvis økologisk mad.
I Troldehøjen har vi nogle faste fælles maddage, nemlig Nytårskur og påskefrokost,
hvor hele huset spiser sammen i børnehavens fællesrum. Læs gerne vores kost- og
bevægelsespolitik her

Sovetider:
God søvn giver glade og kvikke børn.
Af hensyn til børnenes trivsel, er det vigtigt med en middagslur. Børn i vuggestue, har
brug for en pause fra leg, stimulation og støj. Som udgangspunkt vækker vi ikke
børnene, men ønsker at indgå i en dialog, så vi i fællesskab kan hjælpe jeres barn med
at få en god soverytme.
Aftal med personalet på stuen, hvad jeres barn skal have på af sovetøj, samt om jeres
barn skal sove inde eller ude. HUSK sut og evt. sovedyr.
Fødselsdage:
Stuen samles kl. 9, hvor vi fejrer fødselsdagsbarnet med flag, sang, gave og uddeling.
I er velkomne til at være med, hvis I har tid og lyst.
I vuggestuen serveres der ikke slik, is, saft, kage og andre søde sager. Vores forslag
til uddeling er derfor grovboller, frugt el. lign.
Skiftetøj:
Ha´ altid 2 ekstra sæt tøj i kurven på badeværelset. Vi vil gerne kunne komme ud i al
slags vejr, så husk regntøj, gummistøvler, samt flyverdragt, vanter, hue og støvler i
vinterhalvåret.
Der kan være koldt på gulvet, så tænk lunt tøj.
HJEMMESKO med hver dag.
Navn i alt:
Det er en stor hjælp for både os og jer, hvis der er navn på alt, -tøj, sko, sutter,
madkasse, sovedyr m.m.
Forældresamarbejde:
Det er vigtigt for os, at jeres barn trives og har det godt i vuggestuen. Det sikrer vi
os bl.a. ved at have en god og positiv dialog i hverdagen. Derfor skal I endelig stille os
alle de spørgsmål I har behov for og fortælle, hvis I undrer jer over, hvad vi gør eller
siger.

