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Hvem er vi?
Områdeleder Pia Overvad Hansen
Pædagogisk teamleder Sarah Hansen

Vuggestuen
 21 57 14 71

Børnehaven
 21 57 14 41

Faste medarbejdere:

Vuggestuen:

Børnehaven:

Humlebierne

Radisestuen

Sandra Høy – Pædagog
Stella Poulsen – Pædagogmedhjælper

Brumbasserne:
Rikke Larsen - Pædagog
Henriette Illemann - Pædagog

Cecilie Nielsen - Pædagog
Tina Sørensen – Pædagogmedhjælper

Spilopstuen
Susanne Hansen – Pædagog
Tina Sørensen – Pædagogmedhjælper

Uglestuen
Tine Holmberg – Pædagog
Christina Andersen - Pædagog
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”Det gode børneliv” - værdier for Børnehuset Engen
- at skabe en varm og positiv atmosfære baseret på omsorg,
tryghed og respekt for det enkelte barn, så det bevarer sin
egen identitet.
- at styrke børnenes selvtillid og selvværd med henblik på at
udvikle selvstændighed og evnen til at sige til og fra.
- at lære børnene at tage ansvar overfor sig selv og andre.
- at lære børnene forståelse og ansvar i forhold til naturen og
miljøet.
- at lære børnene at fungere i en gruppe (social kompetence), hvor
empati, hjælpsomhed og tolerance er i fokus.
- at give plads til spontanitet og medbestemmelse så barnet
oplever indflydelse på hverdagen.
- at give børnene inspiration til at udvikle sig sprogligt, motorisk
og kreativt, samt mulighed for at eksperimentere og fordybe sig
- at skærpe børnenes nysgerrighed, så de får mod på nye
udfordringer.
- at give børnene mulighed for at dyrke venskaber.
- at gøre børnene bevidste om hvad kost og fysisk aktivitet
betyder for helbred og velvære.
- at børnene tilegner sig færdigheder, der gør dem rustet til at
møde børnehave/skole og nye kammerater.
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Åbningstider
Ugedage

Åbningstid

Lukketid

Mandag - torsdag

6.15

16.30

Fredag

6.15

16.15

Lukkedage
• Grundlovsdag
• Juleaftensdag

Koordineret åbent
Koordineret åbent i et af Syvstjernens huse:
• Fredag efter Kristi Himmelfartsdag og 27.- 31. december

Ferie & fridage
Vi beder jer meddele os, i så god tid så muligt, hvis I holder ferie eller har en
fridag. Det kan hjælpe os rigtigt meget i planlægningen af mødeplan og
vikardækning. I forbindelse med at Børnehuset Engen har koordineret åben,
skal der gives besked om barnet har brug for pasning. I de perioder hvor der er
koordineret åben, finder pasning sted i en af området Syvstjernens
institutioner. Denne pasning vil derfor ikke nødvendigvis finde sted med
personale fra Børnehuset Engen.
Alle har brug for ferie – om man er voksen eller barn. Derfor er det vigtigt, at
jeres barn også får ferie sammen med jer. I forhold til ferie og fridage ønsker
vi at gøre jer opmærksomme på, at børn også har brug for ferie og fridage. At
gå i vuggestue og børnehave kræver meget af jeres barn og derved får de
indimellem brug for pauser for at fordøje alle indtrykkene og for at etablere
nyt overskud. Når barnet holder ferie eller en fridag, er der mulighed for at
slappe af, så det får ny energi til at vokse og udvikles.
I sommerferieperioden vil det være rigtigt godt for jeres barn at holde
minimum 2 uger i træk, det optimale vil være 3 uger i træk! Således vil jeres
barn få mulighed for at komme ned i gear og nyde det tætte samvær i familien.
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Hvis I har mulighed for at give jeres barn en fridag eller en kort dag, er det en
rigtig god ide. Børn har brug for indimellem ikke at skulle noget. Jeres barn vil
nyde en dag, hvor I bare er sammen og hygger eller laver det I bedst kan lide
at lave sammen.

Børneintra & Hjemmeside
På vores hjemmeside kan du bl.a. finde nyttig information om huset.
Vi håber meget, at I vil benytte siden til at læse og evt. udskrive de
informationer du har brug for. I finder vores hjemmeside via:

www.kalundborg.inst.dk
Derudover har vi Børneintra, som I får personligt log-in til. Det virker fra den
dag, jeres barn starter. Vi forventer, at I kigger ind ofte, da vi lægger
nyhedsbreve, billeder, datoer for ture ud af huset samt andre nyheder fra
stuer, kontor, området Syvstjernen og kommunen. Det er også her, I skal skrive
jeres barn syg/fri, særligt i ferieperioderne!
I får også adgang til vores app, når jeres barn starter i institutionen. I app'en
er det vigtigt, at I får valgt kommune og institution, når I henter den første
gang.
Det er vigtigt, at I logger på, når jeres barn starter og får opdateret jeres
oplysninger samt givet tilladelser til diverse.
Du kan finde vores app til KMD Børneintra på Android og Appstore

Forældresamarbejde
Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde. Gennem samarbejdet kan
vi sammen sikre jeres barns trivsel og udvikling. Det er vigtigt for os, at skabe
et åbent og tillidsfuldt samarbejde med jer efter jeres barn er startet i
Børnehuset Engen. Det er vigtigt, at vi dagligt er i god dialog med hinanden.
Derudover er det vigtigt, at vi gensidigt fortæller hinanden om, hvad der sker
med jeres barn hjemme og i Børnehuset. Sker der ændringer i familien, er det
væsentligt for os at blive orienteret om dette. Derved har vi større mulighed
for at forstå barnets reaktion eller ændret adfærd.
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Det er vigtigt i vores arbejde, at have et bredt kendskab til barnets
familiesituation. Kendskab til forældre og søskende er af stor værdi i arbejdet
med barnet. For jeres barn er det vigtigt, at familien er kendt af os, så vi kan
forstå og snakke med, om dets oplevelser og fortællinger fra hjemmet.
Vi stræber efter, at I dagligt får oplysninger om jeres barn. Det er dog vigtigt,
at I har forståelse for, at vi i de daglige snakke med jer, også har børn på stuen
samtidigt. Hvis I har brug for eller savner mere dialog i hverdagen, er det
vigtigt, at I giver udtryk for dette, så vi kan være opmærksomme på det.
I Børnehuset Engen har vi planlagte samtaler omkring jeres barns start i
Børnehuset, når jeres barn har været indmeldt i ca. 3 måneder, ved overgang til
børnehaven samt ved overgang til skole.
Hvis der opstår behov for samtaler udover disse, enten hvis I har noget I gerne
vil snakke med os om, eller hvis vi bliver særligt opmærksomme på noget
omkring jeres barns udvikling og trivsel, aftaler vi nærmere om dette.

Opstart i Engen
Når jeres barn bliver indmeldt i Børnehuset Engen, vil I modtage et
Velkomstbrev i E-boks. Herefter kontakter I os for at aftale dato og tid for et
opstartsmøde.
At starte i vuggestue og børnehave er et nyt kapitel for både dit barn og jer.
Det kan være en stor omvæltning for jeres barn at starte i vuggestue og
børnehave, derfor er det vigtigt at indkøringsperioden forløber stille og roligt.
Vi anbefaler, at barnets første dage i institutionen gøres korte.
Det er vigtigt, at I afsætter tid til at tilbringe de første dage i vuggestuen og
børnehaven sammen med jeres barn.
Typisk vil det foregå sådan, at jeres barn og en af jer forældre tilbringer en
times tid i institutionen sammen med jeres barn de første dage. I løbet af nogle
dage, afhængigt af jeres barns parathed til at slippe jer, udvides jeres barns
alene-tid på stuen gradvist.
Hvordan indkøringen helt konkret skal forløbe, aftaler I med pædagogen til
opstartsmødet. Denne proces foregår selvfølgelig i tæt dialog og samarbejde
med jer og stuens personale.
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Ca. 3 måneder efter jeres barns start i Børnehuset vil I blive inviteret til en
samtale. Her vil vi være i dialog omkring, hvordan opstarten har været for jer
og jeres barn. Vi vil også drøfte jeres barns generelle udvikling og trivsel og
herunder aftale fokusområder ved behov. Derudover vil I få yderligere
information om øvrige pædagogiske tiltag i Børnehuset.
Når et barn skal til at starte i institution, særligt i vuggestue og dermed være
adskilt fra sine forældre - måske for første gang, kan man som forældre
forberede sit barn til adskillelsen.
En adskillelse kan være forbundet med følelsen af angst. Ved at øve gradvis
adskillelse kan man lære sit barn, at mestre, at være væk fra mor og far. Det
handler om at, angsten ikke bliver for stor og overvældende. Legen ''Borteborte tit-tit'' er en rigtig god leg til at øve adskillelse. Ligeledes er det også en
øvelse, at sætte ord på for barnet, når man skal hente noget i f.eks. køkkenet.
Så kan man sige: ''Nu går jeg lige ud i køkkenet og jeg kommer igen''.
Adskillelsesprocessen er med til at skabe et trygt barn, der tør være
nysgerrigt og udforske i nye omgivelser.
Man vil opleve, at barnet opbygger en tryghed, når det selv søger væk fra mor
og far og er klar til at udforske, lege og have kontakt med andre børn og
voksne.

Dagsrytme og dagens forløb
I Børnehuset Engen er vores dagsrytme således:
Fra Kl: 06:15-7:30 kan I aflevere jeres barn på morgenmadsstuen i vuggestuen.
Der er rig mulighed for leg med div. Der serveres morgenmad frem til kl. 07:15.
Kl. 07:30 går børnene i børnehave og vuggestuen ned på deres stuer

Vuggestue
• Kl. 07:30: Stuerne åbnes.
Der tilbydes puslespil, lego,
byggemoduler mv.

• Kl. 09:00-09:30: Vi holder
samling og spiser
formiddagsmad
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• Kl. 09:30-10:30: Vi arbejder i
læringsgrupper med de
pædagogiske læreplanstemaer
i forskellige planlagte
aktiviteter.

• Kl. 11:00-14:00 Vi sover til
middag
• Kl. 14:00-14:30: vi spiser frugt
• Kl. 14:30-15:45 Vi leger på
stuerne

• Kl. 10:30-11:00: Vi spiser
madpakker

• Kl. ca. 15:45 Vi samles ALLE
børn på en i stue i Børnehaven

Børnehave
• Kl. 07:30-9:00: Stuerne
åbnes.
Der tilbydes puslespil, lego,
byggemoduler mv.

• Kl. 09:00-09:30: Vi holder
samling og spiser
formiddagsmad
• Kl. 09:30-11:00: Her
arbejdes i læringsgrupper med
de pædagogiske
læreplanstemaer i forskellige
planlagte aktiviteter.

• Kl. 11:00-11:45: Vi spiser
madpakker
• Kl. 12:00.14:00 Vi er på
legepladsen (Vi sover til
middag)
• Kl.14:00-14:30: Vi spiser frugt
• Kl.14:30-15:30: Vi leger på
stuerne
• Kl. ca. 15:30 Vi samles ALLE
børn på en af stuerne

I løbet af året tilbyder vi jeres barn en hverdag med fokus på udvikling, trivsel,
læring og leg, ud fra nedenstående:
• En dagligdag tilrettelagt efter KLAR pædagogikken og arbejdet med
barnets kompetencer ud fra de pædagogiske læreplaner
• Arbejder med styrkelse af de sociale relationer og fællesskabet
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•
•
•
•
•

Arbejder med Fri for Mobberi
Projekter f.eks. sund/usund kost, bamseven, natur
Små ture i nærområdet og andre udflugter
Rytmik - sang og musik
Traditioner i forbindelse med fødselsdag, fastelavn, påske, blomstens dag,
Skt. Hans, sensommerfest og jul

Ankomst & Afhentning
Når I afleverer jeres barn om morgen, er det vigtigt at give sig tid, så det
bliver en god stund for barnet og jer. Det er vigtigt, at jeres barn får sagt
godmorgen til personalet på stuen, ligesom det er vigtig, at I får sagt ordenligt
farvel til jeres barn, inden I forlader institutionen.
Jeres barn kan være ked af det, når I skal gå. Det er i orden at være ked af
det. Vi skal nok tage os godt af jeres barn og I er meget velkomne til, at ringe
og høre, hvordan det går.
Når I har bestemt jer for at gå, gør da afskeden så kort som muligt.
I hver garderobe har hvert barn et ur. Dette sætter I ved ankomst, til den tid
jeres barn forventes, at blive afhentet. Når I afhenter vender I uret om.
Når I afhenter er det vigtigt, at I siger farvel til personalet. Det er vigtigt at
vi ved, at jeres barn er taget hjem. Vi skal desuden vide, hvis en anden voksen
henter jeres barn. Det er kun i det tilfælde, det er aftalt med jer, at jeres
barn bliver afhentet af en anden voksen, at vi må udlevere til andre end jer.

Fødselsdage
Når dit barn har fødselsdag,
vil vi gerne fejre det her i Børnehuset.
Vi tager ikke imod invitationer
til private besøg i den forbindelse.
I børnehaven hejser vi flaget i flagstangen og
i vuggestuen sætter vi flag op ved stuen.
Vi synger fødselsdagssang og dit barn får
en gave. Barnet må gerne dele frisk/tørret
frugt ud og/eller boller uden glassur og andet sødt på og i.
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Aftal altid med personalet.
Hvis dit barn inviterer til privat fødselsdagsfest må der gerne hænges
fødselsdagskort op, hvis det er hele stuen, eller alle piger eller alle drenge på
barnets stue der inviteres.
Ellers frabeder vi os det venligst.

Særlige dage
Ved særlige lejligheder, f.eks. når dit barn skal tage afsked med Børnehuset,
eller er blevet storebror/søster må dit barn gerne have frisk/tørret frugt
og/eller boller uden glassur og andet sødt på og i, med til at dele ud. Aftal
nærmere med personalet.

Kost
I Børnehuset Engen tilbyder vi varieret kost samt vand og/eller mælk til
måltiderne.
Morgenmad:
Vi tilbyder børnene havregrød, havregryn, cornflakes, brød, knæbrød, ost,
spegepølse og grønt samt mælk og vand. Morgenmaden er fra kl. 06:15 til kl.
07:15. Vuggestue og børnehave spiser morgenmad sammen, på
morgenmadsstuen i vuggestuen. Børnehavebørnene går i børnehaven og
vuggestuebørnene går på deres stuer kl. 07:30.
Formiddagsmad:
Vi tilbyder grønt og brød samt vand hver dag.
Dit barn skal selv medbringe madpakke med til frokost, frugt til
eftermiddag samt en drikkedunk med vand.
Vi henstiller til at dit barn har en sund og varierende madpakke og frugt
med.
Husk tydeligt navn på madpakke, frugt og drikkedunk.
Kage, slik, saft, juice og sodavand medbringes ikke.
Når dit barn skal på tur, henstiller vi til en fornuftig madpakke, der er nem
at gå til.
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Ved bl.a. særlige lejligheder, såsom sensommerfest, Lucia osv. eller i
ferieperioder, forbeholder vi os retten til at servere frugtsaft, is og
småkager/kage.

Udetøj
Vi vægter udelivet højt i Børnehuset Engen. Det stiller krav til børnenes
påklædning, så dit barn skal have følgende med:
Gummistøvler, regntøj samt overtøj i øvrigt og fodtøj efter årstiden. Vi
anbefaler, at dit barn har termotøj med i overgangsperioderne samt vinter.
Du skal vide, at dit barn i perioder kan blive meget beskidt. Vi har i Børnehuset
Engen ikke ekstra støvler, flyverdragter, regntøj m.m.
I vuggestuen medbringes der tøj/overtøj efter årstiden til at sove i, i
barnevogn/krybbe.

Skiftetøj
Det er vigtigt, at have ekstra tøj med til jeres barn hvis der sker et uheld eller
jeres barn bliver beskidt.
I jeres barns kasse skal der lægge min. 2 sæt skiftetøj (strømper,
underbukser, bukser og bluser m.m.)
I vuggestuen har jeres barn et skab på badeværelset, hvori vi beder jer lægge
skiftetøjet.
I bedes selv være opmærksomme på, om jeres barn mangler skiftetøj.
For at gøre det enkelt for alle - husk venligst navn i både tøj og fodtøj.
Hvis jeres barn bruger ble, når det går i børnehave, skal disse medbringes.

Overgang til børnehaven
Den måned jeres barn fylder 3 år, skal det starte i børnehave. Op til 4 uger før
start i børnehaven, vil jeres barn være på besøg 1-3 gange om ugen, på den stue
I bliver tilknyttet. Denne overgang vil forberede jeres barn til start i
børnehaven. De vil i denne overgang få kendskab til voksne og børn på stuen
samt børnehavens rutiner og derved skabe yderligere tryghed for det nye.
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Inden jeres barn skal starte i børnehaven, vil I blive inviteret til et
overleveringsmøde. Her deltager et personale fra henholdsvis vuggestue og
+børnehave. Til mødet vil der blive overleveret vigtige oplysninger om jeres
barn og jeres barns trivsel, udvikling og særlige hensyn fra vuggestuen til
børnehaven og børnehaven vil fortælle om dagens gang m.v.
Når vi modtager børn fra dagpleje eller anden institution, vil forældrene
modtage et Velkomstbrev i E-boks. Herefter kontaktes Børnehuset Engen for
at aftale dato og tid for et opstartsmøde.

Overgang til Uglestuen
Fra 1. august, året før jeres barn har alderen til at starte i skole, flytter
han/hun på Uglestuen.
I starten, er dagens forløb på Uglestuen, stort set det samme som i de øvrige
børnehavegrupper, hvor vi arbejder med KLAR Pædagogikken/læreplaner.
Fra midt i september og til april tager vi en gang om ugen på Årby Skole, hvor vi
låner gymnastiksalen.
Alle kommende ugle forældre vil før sommerferien modtage et brev med
praktiske oplysninger, vedr. opstart på Uglestuen.
Derudover vil der blive inviteret til et forældremøde i starten af efteråret.
Her vil børnehaveklasselæreren fra Årby skole fortælle om livet i skolen og
herunder krav og forventninger til børn der starter i 0. klasse.
Til mødet gennemgås ligeledes årsplan og aktiviteter for Uglestuen i tråd med
de forventninger, der er til kommende skolebørn og deres forældre.

Overgang til skole
Når børnehave tiden nærmer sig sin afslutning, vil du/I blive inviteret til en
afsluttende samtale, hvor kompetencehjulet bliver gennemgået inden det
overdrages til skolen. Vi vil ligeledes give en mundtlig overlevering til skolen.
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Søvn
Søvn har en vigtig betydning for barnets udvikling og indlæring. Det er i søvnen,
at barnet får bearbejdet dagens indtryk og bliver klar til ny leg og nye
udfordringer.
I Børnehuset Engen vil vi tilgodese det enkelte barns behov for søvn i størst
muligt omfang. Det gør vi i et tæt samarbejde med jer.
I vuggestuen vækker vi som udgangspunkt ikke børn, det kan dog forekomme
for, at planlægningen for resten af dagen kan fungere.
Nogle børn har brug for at sove en gang, andre to gange om dagen. De børn, der
sover en gang, bliver puttet i tidsrummet kl. 11:15-12:00.
Børn under to år sover enten i Børnehusets barnevogn eller krybbe, fastspændt
i sele. Når børnene fylder to år kommer de ind og sove på en madras i
soverummet, bagerst i vuggestuen. Her puttes de på samme tid og der sidder
personale ved dem, til de er faldet i søvn. Vi tjekker løbende alle sovebørn og
børn der sover ude har tillige en babyalarm til deres barnevogn/krybbe.
I børnehaven sover de børn der har behov til middag omkring kl. 12:00. Børnene
bliver vækket imellem kl. 13:30-13:45, hvis de ikke selv er vågnet for, at
planlægningen for resten af dagen kan fungere.

Garderobepædagogik
I Børnehuset Engen arbejder vi med børnenes trivsel, læring og udvikling og har
øget fokus på at gøre børnene selvhjulpne, da dette har stor betydning for
deres modenhed, selvbillede og selvtillid.
Børn kan og vil selv allerede i vuggestuen. Når børnene begynder at vise
interesse for at gøre noget selv, er det vores opgave at understøtte og skabe
rammerne og mulighederne for udvikling samt at styrke børnenes
eget initiativ.
Garderoben er et læringsrum, hvor børnene øver selvhjulpenhed
dagligt. Derfor arbejder vi på at, opnå en endnu højere grad af
understøttelse af børnenes selvhjulpenhed, sammen med jer.
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I mappen finder I mere information omkring vores garderobepædagogik.

Fri for mobberi
I Børnehuset Engen vægter vi højt at styrke børnenes sociale kompetencer, det
vigtige fællesskab og den gode tone i huset. Derfor arbejder vi ud fra Fri for
Mobberis materiale og tankegang.
Hvert nyt barn der starter i Børnehuset Engen vil få en lille personlig bamse,
der følger barnet igennem institutionslivet.
Vi forventer, I bakker op om vores tiltag og er gode rollemodeller for jeres
barn.
I mappen finder I mere information omkring Fri for Mobberi.

Ved sygdom & tilskadekomst
Hvis jeres barn får en smitsom sygdom, vil vi gerne vide det, så vi kan oplyse om
dette på Intra samt vores tavler.
Giv jeres barn mulighed for, at blive rigtig rask efter sygdom. Vi oplever, at for
mange børn ikke er helt raske, når de igen møder i institutionen og derved
hurtigt bliver syge igen og samtidig smitter de andre børn.
Vi giver kun medicin til børn med kroniske sygdomme. Personalet skal i sådanne
tilfælde have en grundig instruktion og der skal udfyldes en medicinseddel med
billede af barnet.
Vi vil tage kontakt til jer, hvis vi vurderer, at jeres barn er syg og ikke bør
være i institutionen. Som rettesnor skal jeres barn kunne følge den normale
hverdag.
For at forebygge smitsomme sygdomme er et af vores fokusområder, god
håndhygiejne. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for sygdom,
håndtering af denne, også i forhold til, hvornår barnet igen må møde i
institutionen. I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I er i tvivl omkring
jeres barns sygdom.
Jeres barn kan komme til skade også, selvom der står en voksen ved siden af.
Sker det, at jeres barn kommer til skade, vil personalet altid vurdere, hvad de
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skal gøre og yde den nødvendige hjælp. Vi vurderer graden af skaden i forhold
til at tage kontakt til jer.
Snore, halstørklæder, halskæder o.lign. i og på barnets tøj, som kan hænge fast
i noget, frabeder vi os venligst.
Alt fast personale i Børnehuset Engen har gennemgået et førstehjælpskursus,
der opdateres hvert andet år.

Sprogvurdering
I Kalundborg kommune tilbydes alle børn i 3 års alderen sprogvurdering af
kommunens sprogkonsulent. Dette foregår i institutionen, på et aftalt planlagt
tidspunkt, hvor I deltager sammen med jeres barn.
Sprogvurderingen vil klarlægge jeres barns sproglige udvikling og konsulenten
vil ud fra vurderingens resultat give anbefalinger til eventuelle tiltag til at
styrke sproget.

Pædagogiske redskaber & metoder
I Kalundborg kommune arbejder alle daginstitutioner med Kompetencehjul og
pædagogiske læreplaner som arbejdsredskaber. Endvidere benyttes KLARpædagogikken og LP-modellen som arbejdsmetoder.
Kompetencehjulet:
Vi arbejder med kompetencehjulet som et pædagogisk redskab, hvor vi
udarbejder en kompetenceprofil for hvert barn, som opdateres en gang årligt
og derudover efter behov. Kompetencehjulet bruges også til at lave
handleplaner for børn, der udviklingsmæssigt er forsinket, hvor det nedskrives
hvilke pædagogiske indsatser, der iværksættes samt evt. andre relevante
oplysninger.
Pædagogiske læreplaner:
Den pædagogiske læreplan understøtter kompetencehjulet og KLARpædagogikken, hvor vi har øje for børnenes generelle læring og mål for
udvikling. Derudover er der fokus på børnenes læringsmiljøer, det fælles
pædagogiske grundlag, forældresamarbejde mv.
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KLAR-pædagogikken:
KLAR-pædagogikken indeholder Kvalitet, Læring, Aktiv familie og Ressourcesyn.
Vi anvender KLAR-pædagogikken for at sikre, at vi tilbyder vores børn
udvikling, dannelse og læring gennem planlagte aktiviteter samt faste og
tydelige rammer.
LP-modellen:
LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor hensigten er at udvikle
personalets forståelse af faktorer som udløser og opretholder adfærds-,
trivsels- og læringsproblemer. Modellen retter personalets opmærksomhed mod
barnets omgivelser og på hvordan disse enten er støttende eller hæmmende for
barnets trivsel, læring og udvikling. Herefter arbejdes der med udvikling og
afprøvning af tiltag.

Samarbejdspartnere
I Børnehuset Engen har vi et tværfagligt samarbejde med andre fagpersoner i
kommunen.
Det er fortrinsvis:
• PPR - tale/høre konsulent
• PPR - psykolog
• Motorisk team
• Sprogkonsulent

•
•
•
•

BLU(Børn, læring, undervisning)
BLU - Procespædagog
Sagsbehandler
Socialrådgiver

Herudover samarbejder vi bl.a. med Musisk skole, Årby skole og Kalundborg
bibliotek.

Hvor kan vi træffe jer?
Det er meget vigtigt, at Børnehuset altid har et telefonnummer, hvor vi kan
træffe jer i tilfælde af sygdom eller andet akut.
Det er derfor MEGET VIGTIGT, at I altid husker at meddele os, hvis I skifter
arbejde, starter uddannelse eller er på kursus. Vi skal vide hvor eller hvem vi
skal henvende os til, hvis der er brug for det. Husk også at ændre oplysninger i
Børneintra!
Vi håber for jer og jeres barn, at I må få en glad og udviklende tid i
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BØRNEHUSET ENGEN.
Mange kærlige hilsner - og velkommen!
Personalet

Om 100 år tænker ingen på,
hvad vi har præsteret,
men vi håber på,
at verden alligevel vil være anderledes,
fordi vi var vigtige i mange børns liv.
- også i jeres barns liv.
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