Velkommen til Svalereden

Vi tager hånd om dit barn
Børnehaven Svalereden
Finderupvej 7
4270 Høng
tlf. 58853790
( telefontid 6-9 & 12-13 )
Teamleder: dorthe.buch@kalundborg.dk
Område leder: anette.frihed@kalundborg.dk
tlf.21646723
Svalereden er en del af Børnehusene Team Høng, under Kalundborg
kommune.
Åbningstid kl. 6 -17 mandag -fredag.
Vi har plads til 60/66 børn I alderen 3 -6 år.
Børn skal komme senest kl. 9. Giv besked hvis I kommer senere.
Svaleredens Personale:
PædagogiskTeamleder Dorthe Buch,
Pædagoger Trine, Vivi, Britt, Cecilie
Pædagog medhjælpere Lotte, Asibe, Sandra, Simone
1 pædagogstuderende og løbende har vi PA elever, erhverspraktikanter, løntilskudspersonale samt seniorjob. Derudover har vi
tæt samarbejde med eksternt fagpersonale.( personale galleri ved
indgang )

Lukkedage: Alle helligdage, juleaftensdag, grundlovsdag.
Koordineret ferieåbning:
Mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt 3 uger i
juli er børnene samlet i en institution i Børnehusene Team Høng.
Børneintra: kalundborg.inst.dk
Når Jeres barn starter, får i udleveret en kode, så I kan komme på
børneintra.
Her kan ifølge dagligdagen med informationer, billeder, nyheder osv.
Det er også her I finder Aktivitets planer for leg- og lærings perioderne.
Fravær:
Husk at give besked ved fri eller sygdom inden kl.9.
Ved ferie og fridage skal pasning afmeldes på Børneintra.
Infotavler:
V. indgangen : Billedgalleri, nyt fra bestyrelsen og
børneintra.

V. Spilopgarderoben: Her kan Ifølge med i Jeres barns hverdag, hvad det har lavet i dag og hvad det skal lave i morgen
osv. ( ligger også på intra )
V.Vildbassedøren: Forældre tavle med pædagogiske opslag
der henviser til periode's aktiviter.

Pædagogisk Cafevagt:
Der er cafevagt kl.6-9 og 14-17.
Alle beskeder skal gives til cafevagten om morgenen.
Se billede på reolen hvem der har cafe'en.
Farvel til Mor og Far
Barnet siger farvel til jer i cafe'en eller på den stue der er
personale.
Middags lur:
Børn puttes kl. 11.45 og tages senest op kl.13.30.
husk sovebamse, klud ol.
Se hvor længe Jeres barn har sovet v. Spilopstuen.
Legetøj:
Jeres barn må gerne medtage legetøj hver dag, med følgende regler:
1 stk. legetøj
Det er under eget ansvar og skriv navn i.
Vi kan ikke påtage os at lede efter det
Minus alle slags våben
Minus legetøj med lyd
Det skal kunne være i egen garderobe
Barnet skal kunne dele det med andre.
Turrygsæk og Turmadpakke:
Når vi tager på tur hænger der en rygsæk på barnets plads
Barnets madpakke og drikkedunk lægges i samt tøj der passer til dagen.
Turmadpakke er praktiske madder, der er nemme at spise eks. på en
træstub

Madpakker, drikkedunke og frugtposer:
( Se vores kostråd )
Børnenes kost er et forældreansvar, men vi ønsker at bidrage til at
barnet får sunde madvaner.
Derfor ser vi ikke at madkassen indeholder kage og slik. Drikkedunken
indeholder kun vand og frugtposen skal indeholde frugt/ Grønt ( der
vokser eller gror på træer, buske eller i jorden ) og groft brød o.l.
Husk navn på det hele.
Fødselsdage:
Vi holder gerne fødselsdag for Jeres barn i den gruppe barnet går. I
bestemmer selv traktementet.
Vi kommer også gerne hjem til Jer hvis det er i gå-afstand eller offentlig transport mulig gøre det.
(minus fredag og i planlægnings ugen).
Aftal arrangementet med Jeres primær pædagog.
Inviteres enkelte børn, skal det ske i privat regi, men vi opfordrer til
at invitere alle eller alle drenge eller alle piger.
Ekstra tøj:
Det er vigtigt der er skiftetøj, regntøj, gummistøvler, fodtøj og
overtøj til årstiden.
Hæng det klar til brug, sammen med jeres barn.
Tøm garderoben hver fredag, chek tasken og fyld op.
Halskæder & halstørklæder er forbudt i børnehaven

Legepladsen:
Vi er ude hver dag kl. 12/12.30 - 13.30/14, uanset vejret og vi har
en fantastisk dejlig legeplads.
Det kan give pladder på tøjet og i håret og i ørerne
Men det er smadder sjovt..
Hvis I har en jakke jeres barn skal have på hjem, så læg den op i
tasken, så ved vi den ikke skal bruges på legepaldsen.
At færdes på legepladsen kan give rifter og knubs og det er ikke altid
vi kan give en forklaring på hvordan det er kommet- men vi gør vores
bedste.
Men vi er altid klar med trøst, omsorg og plaster.

Sommer og Sol
Børnene skal smøres hjemmefra når forårs solen begynder at skinne.
Vi indkøber solcreme til at smøre til middag, når solen bliver rigtig
skrap.

Dagens rytme.
Vi arbejder struktureret i leg- og læringsgrupper som er planlagt i 48 uger ad gangen.
Vores hverdag er tilrettelagt ud fra KLAR pædagogikken og planlægges efter et årshjul, hvor alle læreplanstemaer kommer i spil.
Sproget er et fokusområde der er med i hverdagen. Vores sprogpædagog har hver dag en sproggruppe, for børn med behov for ekstra
sproglig støtte.

Vores hus er opdelt i 2 grupper med 3 -5 årige og 1 gruppe med 6
årige ( kommende skolebørn ). Disse børn er igen opdelt i 6-7 grupper
i forskellige leg-og læringsrum, som bruges hver dag kl.9.15-12.
De største børn rykker grupperum senest d.1.8.
Hvad er en leg-og læringsgruppe
En leg- og læringsgruppe er en fast gruppe ( ca.8-12 børn )der er
sammen med sin Primærpædagog i 2/4 uger og dernæst med en medhjælper/stud i 2/4 uger.
dagen starter med samling hvor der synges, rimes, historie fortælles
og dagens gang gennemgås med piktogrammer.
Så tages der fat på dagens emne som følger periodens tema ( se dok.
arket på intra eller på opslagstavlen for Jeres barns gr.)
Børnene arbejder ofte i endnu mindre grupper så alle får mest muligt
ud af aktiviteten.
Leg- og læringsgruppen slutter efter at have spist sammen og vi alle
går på legepladsen

Spilopper 3-5 år: Her modtages nye børn, og her bliver de i til de
følger med deres primærpædagog eller primær medhjælper til Værkstedet for at blive Krudtugle.
Sovebørn sover i Flexrummet på Spiloppen.
Vildbasser 3-5 år: Her modtages nye børn, og her bliver de til de
følger med deres primærpædagog eller primær medhjælper til Værkstedet for at blive Krudtugle.
Sovebørn sover i Flexrummet på Spiloppen.
Krudtugler 5-6 år: Værkstedet er basis grupperum for Krudtugler.
Her har vi køkken og samlet maling, matrialer ol.
Cafe': Her spiser vi morgenmad kl. 6-8, frokost kl.11-12 og frugt
kl. 14-15 og siger goddag og farvel.
Det er samtidig et rum med lego, perler, sofa til hygge læsning, konstruktions legetøj o.m.a.
Loftet: Er vores Multi-rum, hvor vi har sproggrupper, de største har
mulighed for at lege i små selvstændige grupper, leg- og lærings
grupperum , samt sidst men ikke mindst til fælles sang, cirkus forestilling og teater mm..
Legepladsen: Er vores 6. leg- og læringsrum samt stedet hvor der er
plads til de store armbevægelser og udfordringer.
Vi har masser af klatretræer og gemmesteder, en stor sandkasse,
gynger, tipi og mooncarbane..

Primærpædagog:
Alle børn for tildelt en primærpædagog når de starter, som i langt de
fleste tilfælde, følger barnet til det går ud af børnehaven og har den
primære kontakt til Jer forældre. Der vil dog være børn der skifter
primærpædagog når de bliver Krudtugler.
Der tilbydes forældresamtale i september / oktober og for de mindste en opstarts samtale, når sprogvurdering har fundet sted.
Vi er altid klar hvis I har behov for en samtale.
Primærpædagogen har sammen med Jer forældre ansvaret for barnets
trivsel, udvikling og læring.
Primærpædagogen udarbejder kompetencehjul min.3 x i barnets børnehavetid. Vi indhenter altid samtykke erklæring.
Kompetencehjulet er vores pædagogiske redskab til at følge barnet og
hele tiden vide hvor barnet er og hvor vi skal hjælpe barnet hen.
Primærpædagogen følger barnets udvikling og videregiver det til jer
når vi har tilbud om forældresamtale.
Bliv selv inspireret på learnlab.dk
Alle ansatte i Svalereden kender alle børn og har ansvar for at det
enkelte barn trives og er en del af det store fællesskab.

Flyvefærdig efter 3 år i Svalereden

Særlige oplysninger
Mistrivsel hos et barn:
Ved mistrivsel hos barnet, ser vi både på barnet og familiens samspil,
ligesom vi er opmærksomme på misbrugsproblemer og psykisk sygdom i
familien.
Underretningspligt.
Ifølge Servicelovens § 154 gælder for enhver borger ubetinget underretningspligt, når børn og unge under 18 lever i en alvorligt truet
situation.
Bestemmelsen lyder:" Den, der for kendskab til, at et barn eller en
ung under 18 år fra forældrenes eller opdrageres side udsættes for
vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der
bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette
kommunen.
En udvidet underretningspligt gælder imidlertid efter servicelovens §
153 for personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, det vil
bla.a. sige ansatte i dagtilbud.
Vi vil med enkelte undtagelser altid indgå i dialog med jer forældre,
hvis vi oplever mistrivsel..
Undtagelserne er : Ved formodning eller hvis et barn fortæller det
bliver slået, eller andre børn i familien bliver slået, skal vi underrette
de sociale myndigheder, som tager kontakt til Jer.
Ved formodning om overgreb skal vi straks kontakte politi og de sociale myndigheder som tager over derfra.
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Svalereden's Pædagogiske værdier
"Vi ønsker, at alle børn skal have lige muligheder for
trivsel, udvikling og læring"
Vi følger resultatet af forskningen indenfor Højkvalitets dagtilbud og sikrer dermed,
at vi fordeler
vores opmærksomhed og resourcer
optimalt i barnets hverdag.

Barnets opdelte dag i vores Højkvalitets
dagtilbud
2,5 time
går vi foran
barnet
Lærings
gruppe

3,5 time går
vi bagved
barnet
Selvstændig
leg

2,5 time går
vi ved siden
af barnet
Støttes og
guides
kilde EPPSE
Vi arbejder ud fra resourcesyn og ønsker, at inkludere alle i
fællesskabet samt gøre barnet robust og parat til de krav og
forventninger, der kommer ved at give passende udfordringer i hverdagen

Vi ønsker, at alle børn vokser op i et miljø, hvor venskab, respekt og tolerance vægtes højt.
I dagligdagen betyder det, at vi er profesionelle, tydelige og anerkende voksne som:
"altid gør det så godt vi kan "
Vi ønsker at skabe et trygt, humoristisk og nærværende miljø som giver barnet lyst til at lege,
lære og være nysgerrig samt udvikle sig til et socialt individ i fælleskabet med gode relationer
til både børn og voksne.
"Forældrene er de vigtigste i barnets liv og det er i dette
samspil, at målet for det enkelte barn skal nå's."
Vi arbejder i mindre grupper og arbejder ud fra en planlagt struktur
som gør det muligt at fokusere på vores kerneopgave
" børnene "
Med baggrund i KLAR pædagogikken samt i LP og kompetencehjulet taler vi et fælles sprog,
som tilgodeser det enkelte barn.

Vi er synlige rollemodeller og igennem leg og læring, øver barnet sig
og drager derved egne erfaringer.

Personalet i Svalereden

