Børnehuset

Møllevang
Vores mål og primær opgave er at skabe et
Trygt og lærerigt miljø, hvor jeres barn kan
trives og udvikle sig bedst muligt.
Temaerne vi har i fokus






Leg
Sprog
Krop og bevægelse
Personlig mestring og sociale kompetencer
Omverden, natur og kultur
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Kære forældre

Velkommen til børnehuset Møllevang, vi glæder os meget til at samarbejde med jer.
Med denne folder håber vi på at give jer et indblik i, hvad vi kan tilbyde jeres barn og jer forældre,
men også hvad vi ønsker os af jer som forældre og praktiske oplysninger.
Børnehuset Møllevang er en del af Børnehusene Buldervang, hvis øvrige institutioner er; Lupinvejens
Børnehave, Vuggestuen Labyrinten og Børnehuset Østgården.
Vi er et integreret dagtilbud, der er normeret til 24 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn.
Herudover er vi et ressourcedagtilbud, hvor der er indskrevet 7 børn der for en periode har brug for
ekstra ressourcer. Vi har i denne forbindelse 3 pædagoger ansat udover den daglige normering.
Pædagogerne er nødvendigvis ikke tilknyttet en bestemt stue.
Pædagogik og metoder
Vi arbejder i henhold til Kalundborg kommunes KLAR-pædagogik (som ligger på vores hjemmeside).
Det betyder, at vi ønsker, at der er Kvalitet i vores vuggestue og børnehave. Kvalitet for os er
faglighed med afsæt i et relationsorienteret og anerkendende børnesyn, hvor vi skaber et trygt og
Lærerigt miljø, hvor jeres barn kan trives og udvikle sig.
Tryghed, Trivsel, læring og udvikling er noget vi skaber sammen med jer forældre.
Aèt i KLAR - pædagogikken står for aktive forældre. Med Aktive forældre forstår vi; At I forældre
er de vigtigste for jeres barns udvikling og vi ønsker derfor, at I er aktive medspillere i jeres barns
vuggestue/børnehave. At være Aktiv kan være lige fra; At indgå i dialog, følge op på tiltag omkring
jeres barn, holde jer orienteret, deltage i vores sammenkomster, til at sørge for at jeres barn også
får holdt sine ferier. Rèt er rettet mod, at vi som personale har et inkluderende og
ressourceorienteret syn på barnet. Det vil sige; At børn er forskellige, de udvikler sig forskelligt og
skal ses på individuelt med afsæt i det de kan. Vi er som personale forpligtede til løbende at indhente
ny viden på børneområdet og inddrage dette i vores arbejde.
Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer som danner rammen for vores planlægning af de
pædagogiske aktiviteter. Vi planlægger temaerne overordnet for et år af gangen.
Vi anvender kompetencehjulet, Som består af de 6 lærerplanstemaer, til at vurdere og dokumentere
jeres barns udvikling.
De 6 læreplanstemaer er: Natur/naturfænomener - krop/bevægelse - sociale kompetencer
Barnes alsidige personlige udvikling - kulturelle udtryksformer og værdier sprog.
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Sprogprojekt 2015/16
Vi har i de sidste par år særligt arbejdet med børns sproglige udvikling. Vi startede vores
sprogindsats med at sætte fokus på bestemte børnegrupper i et år, hvor vi udviklede vores sproglige
praksis omkring børnene ved dialogisk læsning. Vi fik vejledning og hjælp til dette af Stine Grue
pædagogisk konsulent. Gitte Støvring sprogkonsulent kom og målte børnenes sprog før og efter.
Derudover indhentede vi ny viden ved en temadag med Ulla Flye Andersen sprog & leg, Mary fondens
sprogmateriale og enkle medarbejderes deltagelse i sprogkongresser. Vores indsats viste sig at have
en betydelig effekt for de børn som deltog, særligt for dem som var sproglig udfordret. For os
betyder indsatsen, at vi har fået stor viden om, hvordan vi bedst muligt kan støtte børnene i deres
sproglige udvikling og hvad det er som virker. Vi har derfor sproget i særlig fokus henover de
forskellige lærerplanstemaer og i vores daglige arbejde.

Normering
Personalet består af; 1 pædagogmedhjælper der udover sin tid hos børnene er kostansvarlig og
fremstiller vuggestuens mad, 1 pædagogmedhjælper, 2 pædagogiske assistenter, 14 pædagoger, 1
pædagogisk teamleder der er dagligleder af Møllevang og 1 områdeleder for de 4 børneinstitutioner i
Buldervang.

Uddannelser i huset
pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent, størstedelen af vores pædagoger har
inklusionsmodulet på diplomniveau, vi har 4 pædagoger der har første sprogvejledermodul på
diplomniveau, 3 pædagoger har praktikvejlederuddannelsen på diplomniveau og vi har pædagoger med
individuelle efteruddannelser eller kurser ud fra særlige interesser.
Pædagogiskteamleder er udannet pædagog med efter- videreuddannelse i specialpædagogik PD og har
den kommunale lederuddannelse på diplomniveau.

Børnehuset består af
 Vuggestuen Solstrålen består af børnegrupperne Bamserne og Kyllingerne.
Børnehaven
 Stjernerne er overgangsstue fra vuggestue/dagpleje til børnehave. Børnene er 3 år, når de
starter her. Særligt i fokus er; At barnet lærer at blive selvhjulpen og sproglig stimulering.
 Astronauterne er de 4 årige. Fokus rettes mod omverdenen, vi tager mere ud af huset, de
sociale lege bliver centrale, roller og venner har særlig fokus og sproget udvikles i forhold til
dette behov.
 Satellitten er vores førskolegruppe. Stuen ligger i den gamle pedelbolig på Rynkevangskolen.
Særligt i fokus er selvstændighed, at barnet tør lære, dannelse, omverden og
sprog/skriftsprog.
(Hver stue har deres egen pjece som fortæller, hvad de arbejder med pædagogisk og praktiske
oplysninger).
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Kommunikation
Vi bestræber os på en åben dialog i mellem forældre og personale. Det betyder, at har du spørgsmål
eller ønsker du en samtale er du altid velkommen til at kontakte personalet, der er tilknyttet dit
barns stue.
Hvis dit barns udvikling eller trivsel giver anledning til bekymring vil vi altid henvende os til jer
forældre, så vi i samarbejde kan hjælpe jeres barn bedst muligt.
Gensidig orientering
Vi forventer, at I som forældre gør os opmærksom på, hvis jeres barn har oplevet noget, der kan
have indflydelse på barnets dag, på den måde er vi i stand til at hjælpe jeres barn bedst muligt. Vi vil
omvendt også informere jer om jeres barn, hvis der er sket noget særligt i løbet af dagen, der kan
give reaktion og have indflydelse på dagen derhjemme.
Tilfreds/utilfreds
Er du tilfreds så sig det til alle - er du utilfreds så sig det til os.
Vi håber selvfølgelig, at I bliver glade for at have jeres barn i Møllevang. Men undre I jer over noget
eller ikke er tilfredse er det vigtig I siger det til os, for vi kan ikke gøre noget ved det, hvis vi ikke
får det at vide.
BørneIntra
Vi opfordrer jer til at bruge børneintra dagligt. Her giver vi alt skriftlig kommunikation. I vil kunne
følge med i jeres barns hverdag via opslag og billeder samt de løbende traditioner og
tilmeldinger/orienteringer der er i institutionen.
Underretningspligt
Personalet har underretningspligt. Det betyder, at vi har pligt til at fortælle/underrette Kalundborg
kommune, hvis vi bliver bekendt med, at et barn lever under forhold, der giver formodning om, at det
har særligt brug for støtte. I vil som forældre blive orienteret eller inddraget.
Samarbejdspartner
Vi har eksterne samarbejdspartner tilknyttet: Psykologer, processespædagoger, tale og
hørepædagoger, sprogkonsulenter og pædagogiske konsulenter som vi kan bruge til faglig sparring.
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Start
Når jeres barn skal starte hos os, ser vi gerne at I som forældre sætter tid af til at køre jeres barn
godt ind. I aftale, hvordan på stuen med jeres barns primærpædagog.
Goddag og farvel
Når I afleverer eller henter jeres barn skal I selv krydse jeres barn ind og ud (det er i forhold til
vores registrering af børnene). Det er Vigtigt! at I også kommer ind på stuen og siger goddag eller
farvel til de voksne så ved vi, hvilke børn der er kommet og hvem der er gået hjem.
For jeres barn er det af stor betydning, at det ser far eller mor når I går, og I får sagt farvel.
Vi vil meget gerne vinke med jeres barn og trøste, hvis det er svært at sige farvel. Giv personalet et
tegn/besked, hvornår I evt. ønsker støtte. Vi tager gerne en samtale med jer omkring det at sige
farvel, således at vi sammen kan finde et godt farvelritual for jeres familie.
Mad og drikke
Vi har en kostpolitik. Til fødselsdag bedes I medbringe fx frugt, grønsager eller boller. Vi har ca. 25
fødselsdage på et år, derfor tænk på vores kostpolitik, når I ønsker at tage noget med som jeres
barn kan dele ud. I det daglige forventer vi, at I som forældre giver jeres barn en sund og varieret
madpakke med i børnehave.
Syge børn
Børn med smitsomme sygedomme modtages ikke. Barnet anses for at være rask, når det er feberfrit
og almen tilstand er upåvirket. Det betyder, at jeres barn skal kunne deltage i de daglige aktiviteter
både ude og inde.
Blive jeres barn sygt eller kommer tilskade, kontakter vi en af jer med det samme. Det er derfor
vigtigt! at vi har opdateret telefonnummer både til jer og arbejde.
Medicingivning
Ved kronisk sygedomme, der kræver medicinsk behandling påtager vi os den nødvendige
medicingivning efter lægelige instrukser.
Der skal i den forbindelse udarbejdes en vejledning, og et medicinskema med foto af barnet (der
sidder på medicinen).

Påklædning
Vi er ude i alt vejr; Kulde, regn, sne, blæst og solskin. Derfor er det vigtigt, at du giver dit barn
overtøj, hue, vanter og fodtøj med efter vejret. Det er dejligt at være ude en vinterdag, når man har
tøj på til det. Husk! skiftetøj og hjemmesko.
Skulle du mangle noget af dit barns tøj så kig i vores kurv med glemt tøj eller andre steder i
garderoben. Børnene tager så vidt som muligt selv deres tøj på og af, så det kan komme langt
omkring. Skriv dit barns navn i både tøj og fodtøj så personalet og I nemmere kan finde det.
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Tøj og Sikkerhed
Af sikkerhedsmæssige årsager og kvælningsfare er det ikke tilladt at have halstørklæde på, hætter
der ikke kan trykknappes af, snore i tøjet/specielt overtøj. Snore kan erstattes af elastiks eller
velcrolukning.
Bleer
Bruger dit barn ble, når det starter i børnehave skal I selv have bleer med.
Solcreme
På solrige dage er det vigtigt, at I smører jeres barn ind i solcreme inden det kommer om morgenen,
så søger vi for solcreme på igen til middag.

Dagens gang i Børnehuset Møllevang
Tidspunkt
Børnehave
06:00 - 07.15
Vi åbner og der serveres morgenmad.
Vi er samlet Vuggestue og Børnehave i
Verdensrummet
07:30 - 08:00
Vi går ud på de forskellige stuer
07:30 - 08:00
Børn der skal i satellitten følges over
08:00 - 09:00
Formiddagsmad se pjece for de
enkelte stuer.
Aktiviteter og modtagelse af børn
09:00 - 11:30
KLAR pædagogik, Aktiviteter/ture
Der spises madpakker
12:00 - 13:30
De børn som har brug for at sove til
middag gør det i dette tidsrum
11:45 - 14:00
Vi er på legepladsen, i alt vejr
14:00 - 14:30
Vi spiser eftermiddagsmad

Vuggestue
Vi åbner og der serveres morgenmad. Vi
er samlet Vuggestue og Børnehave i
Verdensrummet
Vi går i vuggestuen
Vi leger
08:30 Vuggestuen spiser

KLAR pædagogik, Aktiviteter/ture
10:30 er der spisning

14:30 -

Valgfri
Aktiviteter/ lege ude som inde

11:30 - 12:00 der skiftes og puttes
Der serveres eftermiddagsmad
14:30 - 15:00 de sidste børn står op,
mad og påklædning.
Valgfri
Aktiviteter/ lege ude som inde

15:30

Samles vi med vuggestuen

samles vi med børnehaven
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Åbnings- og mødetider m.v.
Vi har åben mandag til torsdag fra kl. 6.00 til 16.15
Fredag fra kl. 6.00 til 16.00
Ønsker I, at jeres barn spiser morgenmad hos os, er det muligt i tidsrummet kl. 6.00 til 7.15 i
børnehusets fællesrum kaldt; Verdensrummet.
I det, vi arbejder i læringsgrupper eller er på tur om formiddagen, har hver stue nogle ønsker i
forhold til jeres barns mødetid. Tiderne kan I se i stuens pjece ellers fortæller personalet det.
Hvis jeres barn holder fri, bedes I give besked dagen før, ringe til os inden kl. 9.00 eller skrive på
børneintra.
Ved sygdom, bedes I ringe inden kl. 9.00 eller skrive på børneintra.
Lukket
Vi har lukket weekender og helligedage.
Hverdagene mellem jul og nytår samt fredag i forbindelse med kr. himmelfart har vi koordineret
pasning med de andre institutioner i området. Det betyder, at der er en institution som har åben til
de børn, hvor forældrene ikke har anden mulighed. Da personalet afvikler ferie er der sat vikar på.
Oplysninger om, hvilken institution der har åben oplyses i feriebrev på BørneIntra. Hvis I har behov
for koordineret pasning, tilmeldes jeres barn hos pædagogisk teamleder Sabine Ethelberg.
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Kontakter
Børnehusets Møllevang telefon nr.: 59 52 14 10
Hjemmeside: http://moellevang.kalundborg.inst.dk/
Mail Leder: sabine.ethelberg@kalundborg.dk
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