BØRNEHUSET ØSTGÅRDEN
Nørre Allé 91
4400 Kalundborg
 59 51 78 11

FORÆLDREPJECE

Velkommen til
Børnehuset Østgården


Vi har gode fysiske rammer - en dejlig legeplads samt et naturområde i et grønt
og bakket terræn.



Vi er ét børnehus med to vuggestuegrupper med i alt 24 børn, og fire
børnehavegrupper med i alt 38 børn.



Intern har vi et slogan - " Vi kan - vi vil - vi tør".

At begynde på noget nyt er spændende, men også overvældende. Mange nye
ansigter, nye indtryk og meget nyt skal læres.
I denne pjece har vi samlet de vigtigste informationer og praktiske oplysninger.

Præsentation af personalet
Pædagogisk Teamleder

Lone Kongsted, 37 timer

Rævene

Malene Olsen, pædagog, 37 timer
Helle Nielsen, pædagogmedhjælper, 37 timer
Elisabeth Pedersen, pædagog, 27 timer

Tigerne

Lotte Larsen, pædagog, 37 timer
Carina Jensen, pædagogmedhjælper, 37 timer
Pia Kronborg, pædagogmedhjælper, 20 timer

Flamingoerne
Girafferne

Malene Olsson, pædagog, 37 timer
Anita Larsen, pædagogmedhjælper/PGU, 37 timer

Pandaerne
Leoparderne

Lena Hansen, pædagog 37, timer
Mie Odgaard, pædagog, 37 timer

Madmor

Christina Nielsen, køkkenassistent, 20 timer
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Åbningstider
Mandag - torsdag 6.15 - 16.45
Fredag 6.15 - 16.30

Lukkedage
Der er lukket mellem jul og nytår, Grundlovsdag samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Der tilbydes "nødåbent".

Pædagogik i Børnehuset Østgården
Vi ønsker glade og sunde børn, der trives i sig selv og i fællesskabet samt at barnet
gennem leg, pædagogiske aktiviteter og oplevelser styrker sit jeg.
- og lærer
* respekt for forskelligheder
* hensyntagen
- og styrkes
*
*
*
*
*
*
*

personligt
socialt
sprogligt
intellektuelt
kreativ
motorisk
musisk

Børnegrupper
*
*
*
*
*
*

Rævene (0-3 år)
Tigerne (0-3 år)
Leoparderne (3-6 år)
Pandaerne (3-6 år)
Girafferne (3-6 år)
Flamingoerne (3-6 år)

Citat:
"Hver gang du gør noget for et barn, som det godt selv kunne have gjort, stjæler
du lidt udvikling fra barnet".
John Aasted Halse
Børne- og familiepsykolog
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En dag i Østgården
Kl. 6.30
Vi spiser morgenmad på Savannen.
Formålet er
- at modtage børn og forældre, og få en god start på dagen.
Kl. 8.00
Vi åbner i grupperummene.
Formålet er
- at fordele ressourcerne, og give ro til fordybelse.
Kl. 9.00
Vi holder samling i børnegrupperne før dagens aktiviteter.
Formålet er
- at få en stund i fællesskabet.
Kl. 9.30 – 10.30
Aktiviteter i børnegrupperne - se aktivitetsplaner.
Formålet er
- at mange forskellige kompetencer giver en stærk fællesskabsfølelse.
Kl. 10.45-11.00
Frokost
- vuggestuen spiser kl. 10.45.
- børnehaven spiser kl. 11.00.
Formålet er
- at lære børnene gode normer, og at spise i en tryg og rolig atmosfære.
Kl. 12.00 – 14.00
Alle børn er på legepladsen undtagen de børn, der sover.
Obs! De voksne afvikler pauser i to hold.
Formålet er
- at få frisk luft og motorisk udfoldelse.
Kl. 14.00
Vi spiser eftermiddagsmad.
Obs! Måltider ses som en pædagogisk aktivitet, hvor børnene inddrages.
Obs! Vi følger råd og vejledning i Kostpolitikken.
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Børnehaven
Målet med børnene i alderen 3-5 år er at børnene
 får oplevelser og udfordringer svarende til deres alderstrin.
 får tid til nærvær og fordybelse.
 styrker det sociale samvær gennem leg og aktiviteter.
 bliver så selvhjulpne som mulig.
Målet med børnene i alderen 5-6 år er at






give børnene oplevelser og udfordringer udenfor børnehaven.
give børnene tid til nærvær og fordybelse.
styrke det sociale samvær gennem leg og aktiviteter.
medvirke til at gøre børnene så selvhjulpne som mulig.
udvikle skoleparathed.

Traditioner
Vi mener, at traditioner er vigtige. De er med til at give en forståelse for den danske
kultur, og er samtidig en proces med fantasi, glæde og hyggeligt samvær.
Vi holder fest omkring jul - fastelavn - og påske. Derudover fejrer vi fødselsdag enten fælles eller med primærgruppen. Vi siger gerne "Ja tak", hvis I har lyst til at
fejre dagen hjemme. Derom aftales nærmere med personalet.
Obs! Vi henleder opmærksomheden på vores Kostpolitik, som skal følges.

Aflevering
Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at I giver jer tid hertil.
Det er vigtigt, at I fortæller os, hvis der er sket noget særligt derhjemme - noget, som
I mener, at vi bør/kan tage højde for i løbet af dagen. Vi vil efter bedste evne og
formåen tilgodese dette.
Husk at sige farvel til os og barnet, inden I går. I er altid velkomne til at ringe til os i
løbet af dagen, hvis I er i tvivl om noget, er bekymrede, har besked om ændret
afhentning eller har andet på hjerte. Vi hjælper gerne med at vinke farvel.

Afhentning
Når I henter jeres barn, er det også vigtigt, at I har tiden hertil. Der kan være
informationer, vi skal give hinanden, og en sludder er der som regel også tid til.
Hvis I synes, der er problemer eller andet, I har brug for at snakke med os om, er det
vigtigt, at det ikke bliver hen over hovedet på barnet.
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Det er vigtigt, at I respekterer, hvis jeres barn er i gang med en leg. Hjælp barnet
med at afvikle legen fornuftigt. Desuden ser vi gerne, at barnet rydder lidt op, inden I
går.
Husk at kigge i INFObøgerne og på BØRNEINTRA, hvor der er informationer om
ture, oplevelser og andre vigtige beskeder.

Kontaktpersoner
De medarbejdere, der er tilknyttet børnegruppen jeres barn er i, er dem I har den
tætteste kontakt med angående jeres barns udvikling og trivsel.

Pædagogiske læreplaner
Folketinget har bestemt, at der skal arbejdes med pædagogiske læreplaner i alle
daginstitutioner ud fra følgende punkter:







Barnets alsidige personlighedsudvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål for forældresamarbejde
Vi ønsker med vores personlighed og faglige viden at være opmærksomme på det
enkelte barns trivsel og udvikling.
Vi ønsker at indgå i et forpligtende samarbejde med forældrene, at vi sammen deler
både glæde og bekymring, og at vi, forældre og personale, i fællesskab finder vejen til
de bedste udviklingsbetingelser for barnet.
Vi ønsker at vise vores rummelighed og glæde for børn ved at møde forældrene med
tillid og respekt samt være imødekommende og nærværende.
Vi ønsker en åben, ærlig og tydelig kommunikation, en god daglig kontakt med tid til
dialog, hvor vi rummer forældrenes forskellige meninger og holdninger samt
respekterer den livsstil de har.
Vi ønsker at involvere forældrene i barnets hverdag ved at have et højt
informationsniveau, indbyde forældrene til samvær med barnet samt forvente, at de
deltager i forældresamtaler, møder og andre arrangementer.

Forældresamtaler
I vuggestuen tilbydes forældre en samtale når barnet starter, og derefter er der en
samtale efter ca. tre måneder samt en midtvejs og en afsluttende inden
børnehavestart.
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Efter barnets start i børnehaven, indbyder vi jer til en samtale, hvor vi snakker om,
hvordan det går med jeres barn. I efteråret før skolestart, indbyder vi jer ligeledes til
en samtale. Derudover er I altid velkomne til selv at kontakte os for en samtale.

Syge børn
I tilfælde af jeres barn bliver sygt eller kommer til skade i institutionen, kontakter vi
jer med det samme. Det er derfor vigtigt, at vi har telefonnumre til både hjem og
arbejde. Er jeres barn kommet til skade - og I ikke selv når at komme, tager vi på
Skadeklinikken, og bliver dér, til vi bliver afløst af en af jer.
Børn med smitsomme sygdomme modtages ikke. Barnet anses for at være raskt, når
det er feberfrit og almen tilstanden upåvirket, hvilket vil sige, at barnet kan deltage i
de daglige aktiviteter både ude og inde. Smitteoverførsel fra person til person sker
ofte gennem luften. Mange læger råder til frisk luft mod forkølelse.
Om syge børn kan generelt siges, at de har krav på stille og rolige omgivelser og
behov for en voksen omkring sig. Disse behov kan eller skal vi ikke dække i
institutionen. I nogle tilfælde kan barnet modtages, når barnet er i medicinsk
behandling. Det forudsættes dog, at barnet er feberfrit/smertefrit og i øvrigt har det
godt.

Medicingivning
I forbindelse med kroniske sygdomme, der kræver vedvarende medicinsk behandling,
påtager vi os den nødvendige medicingivning efter den behandlende læges
instruktion. Dette aftales nærmere med personalet.

Legetøj
Børnene må ikke medbringe legetøj i børnehaven. Nye børn må gerne medbringe en
trøstebamse/ting.
Det er tilladt at tage legetøj med på bestemte "legetøjsdage" – hvilke vil fremgå af
aktivitetsplanen.

Påklædning
Hver dag året rundt er børnene ude at lege på børnehusets legeplads.
jeres barns tøj kunne tåle lidt af hvert og være afpasset til årstiderne.

Derfor må

Vi lægger vægt på, at jeres barn bliver så selvhjulpent som muligt. Derfor er det
vigtigt, at specielt overtøjet er rummeligt og i orden. For eksempel at lynlåsen virker
og regntøjet er stort nok til at tage på udenpå vintertøjet.
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Skiftetøj og mærkning
Det er meget vigtigt, at jeres barn har skiftetøj med, og det er en stor hjælp for alle,
hvis I forsyner barnets overtøj, støvler, legetøj, huer, vanter og madkasse med navn.

Sikkerhed
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at have snore i børnenes tøj
specielt overtøj. Man kan eventuelt erstatte snore med elastik eller velcrolukning.
Ligeledes er halstørklæder er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde.

Vi vil være kendt for
Vi vil være kendt for, at vi er omsorgsfulde og nærværende,
at vi har en positiv og anerkendende adfærd iblandet humor.
Vi vil være kendt for, at børnehuset er et godt sted at være
- et sted, hvor der er livsglæde
og hvor de vigtigste nøgleord i pædagogikken
er rummelighed, kvalitet og tillid.
Vi vil gerne være kendt for,
at barnets trivsel samt pædagogikken er i centrum.
Vi vil gerne medvirke til,
at barnet udvikler sig til et selvstændigt og selvhjulpent menneske,
at barnet hos os får en oplevelsesrig hverdag
med kreative aktiviteter, sang og musik, leg og bevægelse.
Vi vil gerne skabe frirum for læring og samvær
hvor der både er plads fordybelse for den enkelte og oplevelser i
fællesskabet.
Vi vil gerne sætte fokus på sundhed i både krop og sjæl.
Vi vil gerne være kendt for, at vi er en personalegruppe i stadig udvikling
og at vi værdsætter det gode forældresamarbejde.

Velkommen
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Specielt om vuggestuerne
På disse sider kan I få informationer specielt om vuggestuen, hvor vi kan tilbyde jer
og jeres barn en tryg hverdag og gode oplevelser.
Det kan være en stor omvæltning at starte i vuggestue, så derfor beder vi jer om, at
opstarten bliver så blid som muligt - at I, hvis I har mulighed herfor, lader jeres barn
være her få timer og gerne sammen med jer de første dage.
Vi tilbyder en fast kontaktperson - én af de tre voksne vi er i vuggestuen, vil være
den, I skal udveksle de første informationer med samt være den, der har mest med
jeres barn at gøre i det første stykke tid.

Vigtige nøgleord i arbejdet





tryghed
selvhjulpenhed
sprog
socialisering

Tryghed får børnene gennem en hverdag med faste rammer, med tydelige og
nærværende voksne, hvor omsorg og glæde er selvfølgeligt.
Selvhjulpne bliver børnene, når de med de voksne som hjælpere og vejledere, får
lov til at afprøve og udvikle sig i forskellig situationer som af- og påklædning,
spisning, borddækning, oprydning, renlighedstræning o.m.m.
Sprogligt udvikler børnene sig, når de stimuleres og støttes i alle givne situationer,
og hvor der er tålmodighed og positiv hjælp til stede.
Sociale bliver børnene, når de i legen får afprøvet sig selv i samspillet med de øvrige
børn.
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Aktiviteter
Aktiviteterne i vuggestuen er planlagt ud fra børnegruppens interesser samt alder og
udviklingstrin. Vi finder det vigtigt at have tid til at lege - både ude og inde. Vi maler,
tegner, synger og danser og mindst én gang om ugen - er vi på tur.

Kost
Kosten i vuggestuen bliver lavet af vores madmor, der er uddannet hertil. Hun laver
ernæringsmæssigt korrekt og varieret mad efter en fast madplan - se opslag ved
hver stue.

Sygdom
Vi modtager ikke syge børn, og vi vil bede jer være opmærksomme på feber,
forkølelse og forskellige betændelsestilstande, fordi børnene ofte er utilpasse og
smitter de andre børn. Desuden er lus ved at være en ”folkesygdom”, så vær også
opmærksom herpå.

Fødselsdage
Vi fejrer jeres barns fødselsdag på behørig vis med både sang og flag. Når I giver
jeres barn ”noget” med, vil vi gerne have, at det er enten boller eller is.

Andet
Giv jeres barn tøj på efter årstidernes skiften og selvfølgelig efter alder og udvikling.
Så længe jeres barn sover ude, er det vigtigt, at I giver barnet tøj med til at sove i løst tøj (jogging) og om vinteren vanter og hue. Derudover skal I give jeres barn tøj
med til udeleg.
Husk at tøj med snore samt halstørklæder er ikke tilladt.

Opfordring
Vi vil gerne have, at børnene møder inden klokken 9.00, og at I ringer, hvis jeres barn
har fri eller er syg.
Husk at kigge i INFObøgerne, hvor der er informationer om ture, oplevelser og
andre vigtige beskeder.

Velkommen
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