Velkommen
Adresse:
Børnehuset Skovkanten
Esrum Hovedgade 21 B
3230 Græsted
tlf. 72 49 90 40 tryk 1
Mail:
Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder)
Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)
Forældrebestyrelsen: bestyrelsen@gmail.com
Åbningstider:
Mandag til torsdag: 6.30 til 17.00
Fredag: 6.30 til 16.30
Kommunens lukkedage kommer ud pr. brev til forældrene en gang
om året.
Børnehaven

Pædagogiske arbejde
Vi arbejder ud fra Læreplanstemaerne som er:
Barnets alsidig personlige udvikling, Sociale kompetencer, Sprog,
Krop og bevægelse, Kulturelleudtryksformer og værdier, Natur og
naturfænomener.
Vi arbejder med dem i en længere periode ad gangen, så vi kan nå at
fordybe os i det enkelte tema.

Kære forældre
Vi har lavet denne lille folder for at fortælle jer lidt om, hvordan
vores dagligdag ser ud, og for at give jer nogle praktiske oplysninger
i form af en huskeliste.
Vi vil starte med at fortælle jer lidt om, hvordan vi har erfaringer
med, at det er godt og rart at starte i børnehave.
At starte i børnehaven er en utrolig spændende og også
overvældende ting fyldt med en masse nye oplevelser og mange nye
voksne og børn. Derfor er det vigtigt, at I sætter tid af til at lære os
og børnehaven at kende.
Det er vores erfaring, at det tager ca. 1 til 2 uger, før barnet er faldet
til. For nogle børn går der lidt længere tid.
Vi vil aftale det nærmere forløb ved det første besøg, men det er
vigtigt, at I har tid til at være med (en af jer) ca. 2 dage.
Der skal medbringes: skiftetøj, udetøj, udesko, og hvis barnet sover
til middag: sut eller sovebamse/klud.
Alt tøj og sko skal være mærket med barnets navn.
Derudover skal barnet have en madpakke og drikkedunk ( vand )
med.
Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende.

Indkøring

Fødselsdage

Inden jeres barn starter, er I meget velkomne til at komme og besøge
børnehaven. Ring gerne og lav en aftale. Vi forventer, at I har sat tid
af til indkøring af jeres barn. I skal være forberedt på ikke at skulle gå
fra jeres barn de første par dage. Herefter aftaler vi i fællesskab,
hvordan den videre indkøring skal forløbe. Vores erfaringer viser, at
børn der starter, bruger meget energi på at forholde sig til nye
mennesker, nye omgivelser, nye rutiner osv. og bliver derfor naturligt
trætte og kan evt. reagere uventet og mere følsomt.

Vi fejrer gerne barnet i Børnehaven. Vi kommer også gerne på besøg
i hjemmet.
Når vi fejrer barnet i Børnehaven, er det til formiddagssamlingen på
stuen. I er velkomne til at komme med lidt tørkage, boller eller frugt.
For at begrænse indtagelsen af sukker, ser vi helst ikke, at I kommer
med is eller slik.

Børneintra
På børneintra kan I se alt om, hvad vi har lavet i løbet af dagen. Der
vil også blive lagt billeder op af børnene. I skal melde jeres barn syg,
fri/ferie og kom-gåtider på siden. Her finder i også mere information
om vores sukkerpolitik, antimobbepolitik, søvnpolitik og læreplaner.
Når barnet starter i institutionen, vil I få tildelt et personligt log in til
siden. www.gribskov.inst.dk
Har I nogle spørgsmål til børneintra, er I selvfølgelig velkomne til at
henvende jer til personalet.

Samtaler
Efter ca. 3 måneder vil I blive tilbudt en samtale. Her vil vi snakke
om, hvordan det har været for jeres barn at starte i Børnehaven.
Hvis I har bekymringer om jeres barns trivsel i børnehaven, er I
meget velkomne til at få en snak med barnets voksne på stuen.
Hvis vi har bekymringer om jeres barn, inviterer vi jer ind til en snak.

Solbeskyttelse
Børnene skal smøres ind hjemmefra om morgenen, så smører vi med
vores solcreme efter frokost.

Vaner og uvaner
Giv os endelig besked om begge. Vores forståelse og accept af begge
har stor betydning for, hvordan børnenes dagligdag vil forme sig.

Garderoben
Jeres barn skal medbringe tøj, der er årstidsrelevant, f. eks:
Forår: gerne termosæt, fleecetrøje, vindjakkke,
regntøj, kondisko, gummistøvler.
Sommer: fleecetrøje, vindjakkke, regntøj,
kondisko, gummistøvler, sandaler.
Efterår: gerne termosæt, fleecetrøje, vindjakkke, regntøj,
kondisko, gummistøvler, tynd hue/vanter, varme sokker.
Vinter: flyverdragt eller 2-delt sæt, vinterstøvler,
fleecetrøje/termotøj, varm hue, 2 par vanter, varme sokker.
Det hænder at børn bliver våde af forskellige årsager. Det er derfor
vigtigt, at personalet altid kan hjælpe dit barn med at finde tørt
skiftetøj i garderoben. Det er en god idé, at der ligger 2 sæt tøj
(underbukser/trøje, strømper, bluser, bukser). Vær opmærksom på
at supplere op løbende.
Husk navn i tøjet – det er en stor hjælp for os alle.
Vi opfordrer til, at I hjælper jeres barn med at holde orden i
garderoben dagligt, og at den tømmes hver fredag, så der nemmere
kan gøres rent. Således kan vi hjælpe hinanden med at have styr på
tingene.

Frugtordning
Vi har en frugtordning styret af
forældrebestyrelsen. Den dækker
eftermiddagsfrugt. Det koster 50 kr. om
måneden pr barn.

Lidt om hvad vi synes, der er væsentligt i
vores dagligdag sammen med børnene
Det vigtigste for os er, at jeres barn
trives og har det godt. Derfor skal I
endelig stille os alle de spørgsmål, som
I har brug for. Det er vigtigt, at I som
forældre bliver trygge.
Det er desuden meget vigtigt for os, at I
fortæller om ændringer derhjemme,
der kan påvirke jeres barn, (soverytme,
spisning, skilsmisse eller andre ting).

Stuefordelingen
Børnene er tilknyttet en fast stue med faste voksne, men vi arbejder
også på tværs i huset i aldersopdelte grupper.
Stuerne hedder Sommerfuglene (3 til 5 år), Laverne (3 til 5 år) og
Svalerne (5 - 6 år).

Samling
På hver stue afholder vi dagligt en samling. Børnene sidder i
rundkreds, og vi taler om, hvem der er kommet, og laver f.eks.
sanglege/bevægelseslege, rim og remser og synger. Det er øvelse i at
kunne tale i forsamling, lytte til hinanden, fortælle om
oplevelser/historier, modtage kollektive beskeder, bevare roen og
meget andet.

Ture ud af huset

Mødetid

Hver stue har en fast turdag om ugen,
hvor enten hele stuen eller en lille
gruppe tager af sted. Vi har i vores
nærområde mulighed for at besøge
skov, strand, sø og Esrum Møllegård.
Vi benytter os af offentlige
transportmidler.

Det vil være dejligt, hvis I vil møde ind senest kl. 9.15, sådan at
børnene kan være med til morgensamlingen. Bagefter kan vi
uforstyrret komme i gang med vores aktiviteter.
Om fredagen vil ugeplanen for den følgende uge ligge klar på
børneintra.

Legetøj
I Skovkanten er det tilladt at tage legetøj
med hjemmefra den sidste fredag i hver
måned. Hvis man skal sove til middag, er
det ok at tage en sovebamse med.

Goddag og farvel
Hvis jeres barn har brug for at vinke med en voksen, så kom endelig
og bed om hjælp til det. Det er så rart at sige goddag og farvel til jer,
så find altid en voksen, så vi kan krydse jeres barn ind og ud af
protokollen.

Besked ved fravær og sygdom
Vi vil gerne bede om, at I giver os besked, hvis børnene er syge eller
holder fri. Husk også altid at fortælle os, hvis en anden end jer selv
henter jeres barn. Vi udleverer ikke barnet med mindre, der foreligger
en aftale. I køkkenet ligger en forældrekalender, som I forældre gerne
må skrive i, hvis der er nogle beskeder omkring jeres barn.

Sygdom
Barnet må komme i institution igen, når det har været feberfrit i 24
timer. Hvis barnet ikke kan være en del af dagligdagen, græder, skal
sidde på armen og ikke kan lege selv, ringer vi til jer, så I kan komme
og hente barnet. For regler ved forskellige sygdomme kom og spørg
personalet eller brug sundhedsstyrelsen hjemmeside.

Legeaftaler
Hvis jeres barn ønsker at aftale en legedag med en kammerat i
børnehaven, har vi i fællesrummet en seddel med telefonnumre på
børnene i børnehaven.

Brug af ble
Bruger dit barn ble, så skifter vi den gerne efter behov. I skal selv
medbringe bleer.

Beskeder
Fortæl os gerne stort og småt fra hjemmefronten, så har vi lettere
ved at forstå jeres barn, og barnet vil opleve tryghed og
sammenhæng i sin dagligdag.

