Et samarbejde mellem
Vuggestuen i Regnbuen og Dagplejen ved Fjorden

Dagplejebørn i Vuggestuen
i Regnbuen

Velkommen i Vuggestuen i
Regnbuen

Velkommen i Vuggestuen i
Regnbuen.
Gæsteplaceringen af dagplejebørn
fra Dagplejen ved Fjorden varetages
i Vuggestuen i Regnbuen.
Gæsteplaceringen er ved dagplejers
planlagte ferie, akut opstået sygdom,
kurser eller afspadseringsdage.
Husk altid at oplyse ændringer i telefonnr., samt at aflytte telefonsvarer.
Åbningstid
Regnbuen holder åbent:
Mandag - torsdag 06.20 - 16.45
Fredag 06.20 - 16.00.
Besøgsdage
Dagplejerne kommer regelmæssigt min. én gang månedligt - på besøg i
Regnbuen på tirsdage efter en fast
rulleplan. Der deltager max 2 dagplejere med børn i Regnbuen på besøgsdagene.
Det er din dagplejers opgave at introducere dit barn til hverdagen i
Regnbuen. Din dagplejer er opmærksom på at lægge besøg i
Regnbuen tæt op til, at dit barn skal
passes i Regnbuen for første gang.
Dagplejerne har mulighed for at bytte besøgsdage med hinanden for at
imødekomme børnenes behov.
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Oplysningskort
Dagplejeren udfylder i samarbejde
med forældrene et oplysningskort
med foto, samt de væsentligste
praktiske oplysninger om barnet og
dets vaner til brug for personalet i
Regnbuen.

Forældrebesøg
Som forældre opfordres I til at besøge Regnbuen. Besøget aftales med
personalet i Vuggestuen. På besøget
vil en fra personalet præsenterer jer
for de medarbejdere, der vil være
omkring jeres barn, samt vise jer huset.
Der vil ved besøget være mulighed
for at få svar på diverse spørgsmål
og I kan som forældre give vigtig information om jeres barn. Besøget er
af ca. ½ times varighed.
Som forældre skal I være opmærksomme på, at jo mere tryg
og glad, I som forældre er ved
pasningstilbudet - jo mere tryg
og glad vil jeres barn være.
Pædagogisk teamleder i Dagplejen
ved Fjorden og pædagogisk teamleder i Regnbuen holder jævnlige samarbejdsmøder.

Hverdagen
• Barnet får tilbudt sund og økologisk mad fra Regnbuens køkken.
Maden tilberedes af husets økonoma
• Der serveres morgenmad indtil kl.
7.45. Hvis barnet møder senere,
skal det have spist hjemmefra
• Barnet kan benytte alle
Regnbuens faciliteter på lige fod
med vuggestuens børn
• Når barnet gæstepasses i
Regnbuen, deltager det i hverdagen på lige fod med de børn, der
er i Regnbuen til daglig
Sygdom
Af hensyn til planlægningen af ture
og pædagogiske aktiviter, er det vigtigt, at du inden kl. 8.00 informerer
Regnbuen, hvis dit barn holder fri eller er syg. Et barn der ikke kan følge
den almindelig dag i Regnbuen kan
ikke modtages, da barnet har brug
for ekstra omsorg.
Giv Regnbuen besked, når dit barn
kommer igen efter fravær - helst dagen før.

Medicin
Personalet i Regnbuen giver ikke medicin, dog undtagelsesvis medicin til
børn med kroniske lidelser. Det er
forældrenes ansvar at sørge for at
medicin og lægelig anvisning gives til
personalet.
Se procedure for medicingiving i dagtilbud og skole i Kalundborg
Kommune og Sundhedsstyrelsens
retningslinjer på Børneintra.
Det skal barnet medbringe
• Skiftetøj
• Overtøj og fodtøj efter årstiden
• Barnet skal om sommeren være
smurt i solcreme hjemmefra.
	Vi smører barnet ind om eftermiddagen
• Evt. sut og sovedyr
• HUSK NAVN I TØJ
Barnevogne
Regnbuen stiller barnevogn/sengetøj
og linned til rådighed for børn under
2 år.
Herefter sover børnene inde på madras, hvor sengetøj og linned stilles
til rådighed.
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Kontaktoplysninger

Børnehuset Regnbuen
Lynggårdsbakken 2
4400 Kalundborg
Telefon: 21677288

Teamleder i Regnbuen Lise Bendixen
Telefon 20 41 35 76
Mail: lise.bendixen@kalundborg.dk
Teamleder i Dagplejen ved Fjorden Asta Salomonsen
Telefon 20343760
Mail: asta.salomonsen@kalundborg.dk
Områdeleder i Børnehusene ved Fjorden Rikke Skude Ravnholdt
Telefon 30565927
Mail: rikke.ravnholdt@kalundborg.dk

