Velkommen til

Esbønderup Børnehus
Kornbakken 12
3230 Græsted

Esbønderup Børnehus
Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den
beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

er

Børnehuset er normeret til 57 børn i alderen 0 til skolealderen. Børnehaven er opdelt i 3 stuer.
En vugge- /småbørnsgruppe som kaldes Bamsestuen, to grupper med børn i alderen ca. 3 år –
skolealderen som kaldes Abestuen og Troldestuen. Der er et tæt samarbejde mellem de to
børnehavegrupper, så børn i samme alder får ensartede tilbud og udfordringer.
Institutionens indretning giver mulighed for forskellige rollelege som frisør, teater, købmand,
familie og trafik. Derudover er der mulighed for en del kreative aktiviteter.
Det sidste år af barnets børnehaveliv, deltager de kommende skolebørn i brobygning mellem
FO/skole og institution.
Som udendørs faciliteter har vi en større legeplads med sandkasse og gyngestativ, et klatrelege skib, forskellige legehuse, en grillplads samt et græsareal med rutsjebane.
Tilkørsel til institutionens parkeringsplads sker via Havrevej
Ansatte
I institutionen har vi:
1 virksomhedsleder
8 – 9 pædagoger og pædagogmedhjælpere

Nærmere information om institutionens medarbejdere findes på børneintra
www.gribskov.inst.dk under Esrum / Esbønderup Børnehus.
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Åbningstider:

Børnehuset har åben fra mandag – torsdag kl. 6.30 – 17
Fredag fra kl. 6.30 – 16.30

Lukkedage:

Grundlovsdag
3 dage før påske
Dagen efter Kristi Himmelfart
Juleaftens dag
1. hverdag efter jul
Nytårsaftens dag
Kommunen tilbyder nødpasning i disse dage. Pasningen sker i en af
kommunens institutioner og tilmeldingen sker igennem en særlig
blanket, som sendes ud ca 6 uger før.

Fællespasning:

I dagene mellem jul og nytår er der fælles pasning i samarbejde med
Børnehuset Skovkanten. Det veksler mellem at foregå i de to
børnehuse. Det meldes ud tre måneder før hvor fælles-pasningen vil
finde sted. Der vil være kendt personale sammen med børnene.

Mødetider:

Her i børnehuset har vi ingen fast mødetid, men af hensyn til barnets
rytme og det daglige program i børnehaven, vil det være ønskværdigt
hvis børnene kan komme inden kl. 9.30
Holder dit barn fridag eller er syg, vil vi gerne have besked via
børneintra eller telefonisk på 4839 0476

Morgenmad:

Børn der ikke har mulighed for at få morgenmad hjemmefra kan vi
tilbyde morgenmad indtil kl. 8.

Formiddagsmad:

I løbet af formiddagen har børnene mulighed for at spise et stykke
et stykke rugbrød fra deres madkasse.

Frokost:

Vi spiser den medbragte madpakke ca. 11.30 – 12.00 hvor børnene får
tilbudt økologisk mælk.
Vuggestuen spises kl. 11.

Eftermiddagsmad/frugt: Børnene skal medbringe et stykke frugt og gerne et stykke brød
som spises ca. kl. 14.30 – 15. Der serveres vand til.
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Påklædning:

Børnene skal have lov til at lege frit, så giv derfor barnet tøj på, som det
kan røre sig i, og som kan tåle at blive snavset. Vi kan ikke påtage os
ansvaret for tøj der bliver borte, men er der navn eller mærke på, hindrer
det enhver misforståelse, men garanterer ikke at det kan bortkomme.
Der er ingen erstatning for bortkommen eller ødelagt tøj og personlige
ejendele. Det er vigtigt, at barnet har skiftetøj med fra yderst til inderst.
Vi går på legepladsen i alt slags vejr og der er stor mulighed for, at få
våde bukser eller en våd sok. Børnehaven har ikke lånetøj i alle
størrelser og farver. Barnet har det bedst med, at få sit eget tøj på efter
en sjov leg med f.eks. en god leg med vand.

Blebørn:

Forældrene skal selv medbringe bleer i institutionerne i Gribskov
kommune.

Informationer

Vi tilstræber, at forældre holdes orienteret om aktiviteter på stuen via
børneintra, således, at forældre og børn bedre kan snakke om, hvad der
sker i børnehaven. Dette gælder også fælles informationer

Børnenes dagligdag: Det er vores opfattelse, at vi giver vore børn bedst mulig tryghed og
inspiration ved at bygge deres dagligdag op omkring en række faste
holdepunkter og ritualer, samt ved afholdelse af arrangementer og
særlige aktiviteter af mere kreativ karakter.
Dagen begynder for de ”tidligste” med morgenmad mellem 6.30 – 8.00.
Sideløbende hermed læses historier, vi spiller spil, tegner eller foretager
os andre stille-aktiviteter.
Efter morgenmaden starter vi dagens gøremål, det være sig ture til skov
eller strand, ture i omegnen, fødselsdage eller leg inde eller på
legepladsen. Når temadage eller uger er arrangeret, bruges formiddagen
til disse gøremål.
Vi spiser frokost på stuerne mellem kl. 11.30 – 12.30, hvorefter
sovebørnene, lægges hen for at sove til middag.
I vuggestuen spiser vi frokost kl. 11.00. De mindste børn har vi
udendørs rum med krybber. Til de lidt større børn har vi køjesenge
indendørs.
Efter middagssøvnen spises den medbragte frugt og evt. en form for
brød inden legen – inde eller ude – genoptages.
De sidste børn samles ved 16.30 – 17.00 tiden på en stue til højtlæsning,
puslespil eller lignende, hvis vejret ikke tillader fortsat udeleg.

Forældrekontakt

En af hjørnestenene i Esbønderup børnehus er et nært og positivt
samarbejde mellem forældre og personale om barnets dagligdag.
Samarbejde mellem forældre og personale er en nødvendighed for
opnåelse af, og forståelse for de pædagogiske principper, samt for
børnenes oplevelse af livskvalitet.
Dette samarbejde skal foregå omkring det enkelte barn, og i samspil
med den øvrige del af huset.
Dette samarbejde indledes, allerede inden barnet starter i børnehuset,
ved at barn og forældre besøger børnehuset og har den første kontakt til
medarbejderne på stuen, barnet skal gå på.
Når barnet starter skrives der et stamkort i børneintra, med oplysninger
om adresse og telefonnumre, så institutionen kan komme i kontakt med
familien. Det er forældrenes ansvar at holde stamkortet opdaterede ved
ændringer i disse oplysninger.
Når barnet har gået i institution et par måneder, indbydes i til en
samtale, hvor vi kan snakke om hvordan det går med jeres barn og I kan
stille spørgsmål I har stødt på. Ligeledes indbydes I til en overflytnings
samtale når jeres barn er parat til at flytte til børnehavegruppen.
En gang om året er der tilbud om en samtale, til de kommende
skolebørns forældre med henblik på skolestart.
Alle samtaler finder sted i institutionens åbningstid.
Endvidere kan forældre og personale til enhver tid bede om en samtale,
såfremt en af parterne skønner, at der er behov for dette. Derudover er
man altid velkommen til en uformel snak.

Fødselsdag

Når barnet fylder år, holdes der fødselsdag på stuen, eller familien kan
invitere hele stuen til fødselsdag hjemme, det skal dog aftales med
personalet i god tid. Der henstilles til, at traktementet
indeholder så lidt sukker som muligt. Af hensyn til kammeratskabet
børnene imellem, må der ikke udleveres fødselsdagsinvitationer til
enkelte børn i børnehuset, de skal sendes til privatadressen.

Kommer og går

Det er meget vigtigt, at I både når I kommer og går igen om
eftermiddagen, har kontakt med en medarbejder så vi ved hvem der er i
institutionen. I skal selv benytte komme / gå modulet på
touch-skærmen i garderoben.
Er det svært, at få sagt farvel om morgenen, så bed en fra personalet om
hjælp så vi ved, at der er behov for hjælp.
Hvis det er en anden der skal hente jeres barn, skal vi have besked i
institutionen.
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Solcreme:

I sommerhalvåret er det meget vigtigt, at I hjemmefra smører jeres barn
ind i solcreme, også hvis det ser overskyet ud. Efter frokost smører vi
børnene ind i solcreme. Skal jeres barn bruge speciel solcreme, skal I
selv medbringe det.

Medicin:

Vi giver ikke medicin, medmindre der er tale om en kronisk sygdom,
der kræver medicinering. Alt medicin skal være
mærket med barnets navn når det opbevares i institutionen.

Syg:

Er dit barn blevet syg, så ring og giv os besked eller skriv på børneintra.
For at dit barn kan modtages i institutionen, skal det kunne følge en
normal hverdag såvel ude som inde.
Der hænger opslagshæfter på forældre tavlen, der kan besvare
spørgsmål i forbindelse med børnesygdomme.

Legetøj

Vi har legetøjs dag om fredagen. Her kan dit barn medbringe ét stykke
legetøj uden lyd og ikke større end det kan opbevares på barnets egen
garderobe plads. I skal dog være opmærksom på, at det er på eget
ansvar. Vi har mange børn, der sikkert vil lege med jeres barns legetøj,
derfor er risikoen for, at det kan gå i stykker stor. Det er ikke personalets
opgave at lede efter legetøj der er blevet væk.
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Forældrebestyrelse Forældrebestyrelsen ved institutionen består af 7 medlemmer, 5
forældrerepræsentanter og 2 personalerepræsentanter.
Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år af gangen, på et
forældremøde inden udgangen af september måned. Ved dette møde
aflægges der beretning for det forløbne år.
Bestyrelsens hovedopgaver
• Tage stilling til, og udtale sig om, de kommende budgetter.
• At komme med indsigelser og udtagelser ved høringssvar.
• Styrke kontakt / samarbejde mellem forældre – bestyrelse –
medarbejdere i institutionen.
• I samarbejde med ledelsen og institutionens medarbejdere at
udarbejde overordnede pædagogiske principper.
• I samarbejde med institutionens ledelse og medarbejdere
udarbejdes / revideres læreplanen.
• Deltage i ansættelsesudvalg
• Tage initiativ / være igangsætter til forskellige arrangementer i
samarbejde med institutionens medarbejdere.
Forældrebestyrelsen repræsenterer den samlede forældregruppe.
Samtidig er forældrebestyrelsen bindeled mellem institutionen og
kommunen.
Forældrebestyrelsen ser sig selv som en integreret del at institutionen,
hvor vi arbejder sammen, for at nå de fælles mål.
Det er forældrebestyrelsens hensigt, at medvirke til, at skabe trygge
rammer for børnene.

Esbønderup Børnehus Kornbakken 12, 3230 Græsted tlf. 4839 0476

