Velkommen til Helsinge Børnehuse.

Vi glæder os, til at lære jeres barn og jer bedre at kende.
Vi ved erfaringsmæssigt, at der er rigtig mange spørgsmål, når man starter et nyt
sted, og håber at vi med denne folder kan besvare nogle af dem.
Helsinge Børnehuse består af 3 huse på 2 matrikler: Boager med en vuggestue, med
børn fra 6 mdr. til 3 år, og en børnehave med børn fra 3 til 6 år. Væksthuset er en
aldersintegreret institution med børn i alderen 6 mdr. til 6 år.
Helsinge Børnehuse har fælles ledelse. Den består af en Dagtilbudsleder, samt en
Daglig Pædagogisk Leder i Væksthuset og to Koordinatorer i Boager.
Helsinge Børnehuse har ligeledes fælles bestyrelse. Bestyrelsen består af forældreog personalerepræsentanter fra alle huse samt ledelsen.
Bestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt - og det samme gør Husrådet.
Alle huse har eget husråd med forældre og personalerepræsentanter.
Helsinge Børnehuse har desuden en hjemmeside på www.gribskov.dk.
BørneIntra:
Vi benytter BørneIntra i Gribskov. Det giver dig som forælder mulighed for at følge
med i dit barns hverdag. Her finder I nyheder, aktivitetsplaner, diverse informationer
og masser af foto fra jeres børns hverdag.
I modtager et personligt login når jeres barn starter.

Hjernen og Hjertet
I Gribskov arbejder vi med ”Hjernen og Hjertet”. Det er et IT-system, som
understøtter vores arbejde med den pædagogiske faglighed, og består af forskellige
løbende ”vurderinger” af jeres barn.
Se dokument på børneintra.

Vi har ligeledes et Værdisæt, som I kan læse her på Hjemmesiden.
Personale:
Information om og billeder af det faste personale og vikarer vil i alle husene kunne
findes ved indgangen.
Derudover vil I som forældre også kunne møde studerende, praktikanter,
løntilskudsmedarbejdere og personer i jobprøvning. Det er derfor vigtigt, at I altid
kontakter det faste personale om jeres barns dagligdag og med eventuelle spørgsmål.
Herved sikrer vi bedst, at I får den nødvendige information.
Forældresamarbejde:
Forældre og personale skal i fællesskab sikre, at børnene har en god og tryg hverdag og derfor er det vigtigt med gensidig tillid, dialog og samarbejde.
Vi forventer, at I som forældre er interesserede og deltager aktivt i jeres barns
dagligdag – spørger, fortæller, undrer jer, deltager i møder og til ”fester”.
Jeres forventninger til os, snakker vi om.
Åbningstider:
Boagers åbningstid er kl. 6.30-17 mandag-torsdag. Fredag kl. 6.30-16.30.
Væksthuset åbningstid er kl. 06.30-16.30 mandag-torsdag. Fredag 6.30-16.00.
Helsinge Børnehuse holder, i henhold til den kommunale beslutning, lukket de tre
hverdage inden påske, fredagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, samt mellem jul
og nytår, 24-12 og 31-12 inklusive.
Der er mulighed for nødpasning i et af Gribskov kommunes dagtilbud i disse dage. I
skal selv sørge for særskilt tilmelding til dette. Nærmere information gives på
BørneIntra, når tiden nærmer sig.

Feriesammenlægninger:
I Helsinge Børnehuse vil vi gerne udnytte vores personaleressourcer så godt som
muligt. Vi bestræber os på, at personalet er i institutionerne, når der er flest børn.
Dette betyder, at vi i mange ferieperioder "slår os sammen" - dvs. samler børnene i et
af vores huse på baggrund af jeres ferietilbagemeldinger. Dette er en beslutning
ledelsen i samarbejde med bestyrelsen har truffet.
Vi har besluttet, at vi åbner og lukker sammen med FO på Nordstjerne skolen i Boager
i skoleferien, dette er en forsøgsordning.
Kostpolitik:
Gribskov Kommune har fælles kost-og bevægelsespolitik.
I forbindelse med denne har vi i Helsinge Børnehuse udviklet og nedskrevet vores egen
kost-og bevægelsespolitik. Denne finder I på BørneIntra.
Helsinge Børnehuse sørger for morgenmad. Vi frabeder os, at I selv medbringer
morgenmad, men lader jeres børn spise i det fællesskab, der er i institutionen.
Morgenmaden serveres når den er tilberedt og frem til kl. ca. 7.30.
Mellemmåltider, mælk, og eventuelle maddage sørger en forældrestyret
”Frugtordning” for.
Madpakker til frokost medbringer i selv.
Mere om frugtordning, bevægelse og kost – til hverdag, tur og fest – finder I på
BørneIntra, for de enkelte afdelinger.
Sovebørn:
De børn, der har brug for en lur, sover i vuggestuen efter behov og i børnehaven i
tidsrummet fra ca. 12-14. Vi sørger for sengetøj.
Mere om børn og søvn på BørneIntra.
Samtaler:
Der afholdes 3 måneders-samtaler i institutionen. Derefter vil I blive tilbudt en
samtale om året eller efter behov.
Der afholdes overleveringssamtale når barnet flytter fra vuggestue til børnehave,
samt afsluttende samtaler for skolestarterne.
Der er dagsorden til alle samtaler.
Skulle I opleve at have brug for yderligere samtale, kan I altid henvende jer til
personalet.

Indkredsning:
I kan ”tjekke ind og ud”, melde fri, syg eller andet på BørneIntra – enten på skærm i
fællesrummet eller hjemmefra.
Kontakt altid pædagogisk personale, når I henter og bringer.
Husk at orientere os hvis andre henter jeres barn. På den måde sikrer vi, at vi kun
lader jeres barn gå med andre hjem, hvis det er aftalt. Hvis I ændrer planer i løbet af
dagen, beder vi om, at I ringer og orienterer os.
Meddel os også gerne ferier, så tidligt som muligt. Jo mere præcist et billede vi har af
fremmødet de enkelte dage, jo bedre kan vi planlægge personale ressourcer.
Syge børn:
Er noget vi alle kender til - og man kan som forældre blive i tvivl om, hvornår barnet
kan modtages i institutionen.
Som hovedregel skal barnet kunne deltage aktivt, i hvad end dagen bringer.
Vi skal som dagtilbud følge Sundhedsstyrelsens vejledning "Smitsomme sygdomme hos
børn". I den finder man de mest almindeligt forekommende sygdomme hos børn og
hjælp til at vurdere barnets almentilstand.
Hvis I er i tvivl om symptomer og forløb er I altid velkomne til at kontakte personalet.
Traditioner:
Vi har mange forskellige traditioner i husene såsom fastelavn, påskefrokost,
sommerfest, høstfest, bedsteforældredag, blomsterdag, julefest, skolebørnenes
besøgsdag mf.
Vi vil løbende informere jer på BørneIntra, hvor I også kan finde de enkelte
afdelingers Årshjul
Vi ser frem til et godt samarbejde - og byder jer som familie velkommen i Helsinge
Børnehuse.
Venlig hilsen
Personalet i Helsinge Børnehuse

