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Velkomsstfolder

VELKOMMEN

Velkommen til Vesterbjerggård
Børnehus
Vi er et børnehus normeret til 10 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn (3-6
år)
Børnene er fordelt i 3 grupper
	Vuggestuen 0 - 3 år
	Blå for børn 3 - 6 år
	Regnbuen for børn 3- 6 år
Personale
• Områdeleder Lone Christensen, med
kontor i Viskinge Børnehus
• Teamleder Lis Pedersen
• I hver børnehavegruppe er ansat 2
pædagoger og 1 medhjælper.
Derudover vil der i perioder være ansat
studerende og praktikanter.
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Området
Børnehaven er en del af et område,
som består af 4 institutioner og en
dagpleje.
Området hedder ”Bjergsted Bakker” og
består af:
• Viskingebørnehus i Viskinge
• Troldehøj Børnehus i Svebølle
• Hækkemosens Børnehave i Snertinge
• Vesterbjerggård Børnehus i Snertinge
• Dagplejen i Svebølle og Snertinge
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GODDAG OG FARVEL

Åbningstid
• Mandag - torsdag 6.00 - 17.00
• Fredag 6.00 - 16.00
Aflevering og afhentning
Når barnet afleveres og hentes SKAL
der altid være kontakt med en voksen
fra børnehaven.
Er barnet ked af det, når I går , så ring
senere og hør hvordan det går.
I må aldrig gå fra barnet, uden at sige
farvel, selvom det i øjeblikket virker
som det letteste.
Hvis barnet skal hentes af en anden
end Jer forældre, SKAL børnehaven
altid have besked.

Ferie og fridage
Ved ferie og fridage skal børnehaven
have besked.
Ferie og fridage skal noteres i Børneintra, eller I kan ringe besked om
morgenen.
Lukke- og sammenlægningsdage
Børnehaven har lukket på alle helligdage, juleaftensdag og grundlovsdag.
Der vil forekomme sammenlægningsdage, hvor der kun er én instituion i
området der har åben.
Information om sammenlægningsdagene vil kunne ses på Børneintra.
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MAD

Barnet kan få morgenmad fra kl. 6.00
- 7.15.
Vi serverer havregryn, rugbrød, groft
knækbrød, ost og mælk.
Det er ikke tilladt selv at medbringe
morgenmadsprodukter udover det vi
servere.
Området har udarbejdet en kostpolitik, som beskriver de vejledninger
og henstillinger, vi har til indholdet af
madpakkerne.
Kostpolitikken kan læses på Børneintra
i ”startpakken”.
Barnet skal selv medbringe madpakke
til frokost og eftermiddagsmad.
Frokosten i en madkasse med tydeligt navn, og eftermiddagsmaden (et
stykke groft brød og lidt frugt) i en
selvstændig pose med navn.
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Til frokost servere børnehaven økologisk mælk - letmælk vuggestuebørnene og skummetmælk til de øvrige. Til
eftermiddagsmaden serveres vand.
Barnet skal hver dag medbringe en
drikkedunk med vand.
Fødselsdage
Vi fejrer barnets fødselsdag i børnehaven. Hvis I har lyst, og bor så vi kan gå
eller tage bussen, tager vi gerne hjem
til fødselsdag.
Vores kostpolitik for fødselsdage,
betyder at der ikke må serveres slik,
saftevand, cacaomælk og søde kager.
Tal med personalet i gruppen, og aftal
hvordan dagen skal fejres og hvad der
må serveres.
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BEKLÆDNING

Beklædning
Børnene skal have praktisk tøj på. Tøj
de kan røre sig i og som kan tåle at
bliver snavset.
Medbring tøj efter årstiden og vejret, vi
er ude i al slags vejr.
Regntøj og gummistøvler hele året
Medbring altid skiftetøj, dvs. undertøj,
strømper, bluser, bukser som skal ligge
i barnets kurv.
Hjemmesko.
Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt
med snore i trøjer og jakker, samt brug
af halstørklæde.
Alt tøj og fodtøj skal være mærket med
tydeligt navn.
Det er et forældreansvar, at garderoben og dens indhold er iorden, og
indeholder det barnet har brug for.

Vuggestuebørnene får bleer, vaskeklude, hagesmæk, barnevogn, sele og
dyne
Det er vigtigt, at I jævnligt tjekker
jeres barns garderobe for manglende skiftetøj o.lign. Hvis der ikke
er rent/tørt tøj og bleer, at give
barnet på, ser vi os nødsaget til at
ringe, og bede jer om at komme
med noget, da børnehaven ikke har
skiftetøj eller ekstra bleer.
Legetøj
Det er ikke tilladt, at medbringe legetøj
i børnehaven. Cykler og rulleskøjter
betragtes som legetøj
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INFORMATION OG SAMARBEJDE

Børneintra
Al information til Jer forældre, sker via
Børneintra. I får udleveret et brugernavn og en kode ved indskrivningen.
På børneintra vi I kunne følge aktiviteterne i hverdagen og give oplysninger
om Jeres barn.
I er som forældre ansvarlige for at
alle kontaktoplysninger vedr. barnet
er opdateret, så vi altid kan komme i
kontakt med Jer.
Til registrering af barnets udvikling,
anvender vi et elektronisk værktøj kompetencehjulet. I bliver bedt om at
underskrive en samtykke erklæring,
hvor I giver tilladelse til at vi bruger
systemet til jeres barn.
Det er profilerne i kompetencehjulet
der danner grundlag for de årlige forældresamtaler der afholdes.
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Forældrebestyrelse
Der er en fælles bestyrelse for hele
området ”Bjergsted Bakker” I kan læse
mere om bestyrelsen i beskrivelsen i
”startpakken” på Børneintra.
Sygdom
Hvis barnet er sygt, vil vi gerne vide
det, så vi kan orienter øvrige forældre
om evt. smitte. Bliver baret sygt i løbet
af dagen, kontakter vi jer så barnet
kan bliver hentet.
Hvis barnet ikke kan deltage i børnehavens dagligdag skal det holdes
hjemme.
Børnehavne giver/uddeler ikke medicin
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Kontaktoplysninger

VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE
LØNNEVEJ 5A
4460 SNERTINGE

Kontakt telefoner:
Børnehavens hovednummer
59 53 46 40

Børnehavens mobil
(anvendes hvis hovednummereret er
ude af drift)
29 68 15 34

Kontor
59 53 46 41

Teamleder Lis Pedersen
29 68 15 62

Blå
59 53 46 42

Områdeleder Lone Christensen
29 68 15 42

Gul
59 53 46 43
Regnbuen
59 53 46 44
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VI GLÆDER OS TIL AT SE JER OG
VIL GØRE VORES BEDSTE FOR AT
JERES BARN FÅR NOGLE DEJLIGE
ÅR I BØRNEHUSET :-)

BJERGSTED BAKKER

