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2019

Velkommen til Lupinvejens Børnehave
Lupinvejens Børnehave er den ene af 4 institutioner i området Buldervang.
At begynde på noget nyt er spændende, men også overvældende. Der er mange nye ansigter, nye omgivelser og regler, der
skal læres.
Derfor skal de første dage, barnet er i børnehaven helst være så korte som muligt, og hvis I har mulighed for det, må I gerne
være her sammen med barnet. På den måde lærer vi hinanden bedre at kende, og vi har tid til at snakke sammen.
Personale
Annebeth Vistisen Områdeleder
Bente Høst Madsen, Teamleder

Papegøjerne

Åse Sørensen pædagog 37 timer
Lisa Nielsen pædagogmedhjælper 37 timer
Susanne Bjørn Ohlsen 37 timer

Boblerne
Jane Westphal pædagog 37 timer
Michala Maj Petersen 37 timer
Lone Hansen pædagogmedhjælper 37 timer
Dragerne

Helle Barup, pædagog 37 timer
Birgitte Ljungdahl
Laura Mathiesen pædagogmedhjælper 25 timer

Derudover
Yvonne Petersen pædagogmedhjælper Vikar

Åbningstider
Mandag tirsdag onsdag torsdag

kl. 6.00 – 17.00

Fredag

kl. 6.00 - 16.00

Lukkedage
Vi har følgende lukkedage:
5 juni 24 december og helligedage påske - pinse
Der er koordineret ferieåbent den 31 maj 23 december 27 december

30 december

Overordnede pædagogiske mål
Vore primære mål er at skabe et miljø, hvor barnet gennem leg og aktiviteter kan udvikle sig til et glad, fantasifuldt og kreativt menneske med selvtillid og mod på livet.
Endvidere lægger vi stor vægt på at støtte barnet i dets udvikling af ansvarsbevidsthed og omsorgsfuldhed.
Vi værdsætter ligeledes en tryg atmosfære i et positivt og åbent samarbejde mellem barn, forældre og personale.
Pædagogiske grundtanker






Vi vægter, at barnet får alsidige oplevelser både i og uden for børnehaven.
Vi styrker barnets selvværd/selvtillid ved at skabe tryghed og omsorg samt inspirere barnet til at klare nye udfordringer.
Vi bestræber os på i dagligdagen, at der er tid til at fordybe sig.
Den vigtigste regel i børnehaven er at tage hensyn til hinanden..
Leg betragter vi som en vigtig beskæftigelse, da barnet gennem leg udvikler sig socialt, sprogligt, tanke-, følelses- og
bevægelsesmæssigt ligesom fantasien og kreativiteten udvikles.
 Nærvær betyder for os bl.a. at lytte til børns ønsker, at finde inspiration ud fra børns tanker og handlinger samt at lege
med dem og drage omsorg for dem.
 Tillid og ansvar giver vi børnene ved, at de i dagligdagen får mulighed for at være med til at udføre forskellige opgaver
- borddækning, rydde op, bage, smøre mad med videre.

Mål for forældresamarbejde i Lupinvejens børnehave

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, alt information skal findes på
børneintra. Vi indbyder forældrene til samvær med barnet samt forvente, at de deltager i forældresamtaler, møder og andre
arrangementer.
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Handlingsplan for forældresamarbejde
For at styrke kontakten og samarbejdet mellem hjem og børnehave har vi følgende arrangementer:





Velkomst for nye børn – Vi viser rundt i huset, og fortæller om dagligdagen i børnehaven.
Forældremøde med bl.a. valg til bestyrelsen.
"Forældrekaffe/te"
Forældresamtaler. Efter barnets start i børnehaven, indbyder vi jer til en samtale, om hvordan det går med jeres barn.
Inden skolestart, tilbyder vi jer igen til en samtale.
Der er altid en mulighed for en samtale – efter behov – I kan kontakte os og vi vil kontakte jer.

Vi iagttager det enkelte barn, og ved første samtale med forældre drøfter vi barnets udvikling. Er der noget sprogligt, henvender vi os sammen med forældrene til talepædagogen. I samarbejde finder vi ud af det videre forløb. Skal barnet have taleundervisning, følger en fast medarbejder talepædagogens arbejde op.
I det daglig arbejder vi på, at barnet bruger sproget både i social kontakt med andre og ved at udtrykke sit behov. Herved
oplever barnet at ansvar giver handlemuligheder.

Pædagogisk arbejder vi efter lærerplanerne og KLARpædagogikken Vi arbejder med forskellige emner f.eks Natur, Kunst
og Eventyr.

Vores mål er:





At skabe et stimulerende miljø til børnene.
At tilgodese de forskellige udviklingsniveauer bedst muligt.
At skabe rum til fordybelse.
At se glade harmoniske børn.

Vi forventer undervejs at kunne se:






At der er overskuelighed i arbejdet.
At der er tid til fordybelse.
Engagerede voksne.
Større rumlighed blandt børn og voksne.
Glade børn, der trives samt tilfredse forældre.

Dagligdagen
Børnehaven åbner kl. 6 Vi spiser morgenmad sammen i fællesrummet indtil kl. 8
Kl. 8 er der en stue åben, hvor der er mulighed for at tegne, lave puzlespil, lege på gulvtæppet med biler togbane mv.
I fællesrummet er der mulighed for at lege med magneter, læse eller tegne.
Kl. 9 samler vi børnene i deres grupper, og går i gang med dagens aktiviteter. Se vores aktivitetsplan på børneintra.
Kl. 11.15 spiser vi frokost, som består af medbragte madpakker. Vi forventer at børnene har sund og varieret mad med.
Børnehaven giver vand til maden.
Frokostbordet dækkes i fællesskab.
Efter frokost er alle børnene på legepladsen, undtagen de børn som skal sove.
Kl. 13.30 Spiser børnene den mad/frugt de har med hjemmefra.
Kl. 14 er der forskellige aktiviteter børnene kan vælge imellem. Spille spil, lege med togbane, klodser mv.
Efter kl. 15.30 bliver de børn, der ikke er hentet, samlet på en stue eller i fællesrummet.
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Aflevering
Det er vigtigt, at barnet får en god start på dagen i børnehaven.
Derfor skal I sørge for at afsætte tid til aflevering. Det er vigtigt, at vi får besked, hvis der er sket noget specielt hjemme,
som vil påvirke barnets dag. F.eks. hvis I er kommet for sent op, har haft travlt, eller noget andet er sket, om aftenen eller
om morgenen. Desuden skal der være tid til informationer fra jer til os og omvendt.

Det er vigtigt at jeres barn kommer senest kl. 9 Vi håber i respekterer dette, for ikke at forstyrre aktiviteterne om formiddagen.
I skal altid huske at sige farvel til jeres barn og en voksen, når I går, og vinke hvis det er aftalt. I løbet af dagen er I velkomne til at ringe, hvis barnet har været ked af det om morgenen, eller hvis I af en eller anden grund gerne vil vide, hvordan jeres barn har det.
Fridag/sygdom
Hvis jeres barn holder fri skal i ikke ringe. Vi ved at barnet holder fri, hvis det ikke er i børnehaven kl.9 og vi skal så ikke
bruge tid til at gå til telefonen.
Hvis barnet er syg, vil vi meget gerne vide det. Ligeledes, hvis det er en anden person end den sædvanlige, der afhenter barnet den pågældende dag,
skal dette meddeles.
Afhentning
Når barnet afhentes om eftermiddagen, skal I sige farvel til en voksen på stuen, så ingen er i tvivl om, at barnet er hentet.
Legetøj
Børnene må ikke medbringe legetøj i børnehaven. Nye børn må gerne medbringe en trøstebamse/ting til evt. at sove med.
OBS! Sidste fredag i hver mdr. er der legetøjsdag, hvor alle må tage 1stk. legetøj med i børnehave.
Påklædning
Vi tager på tur med børnene så ofte det er muligt, og hver dag året rundt er børnene ude at lege på børnehavens legeplads.
Derfor må jeres barns tøj kunne tåle lidt af hvert og være afpasset til årstiderne.
Vi lægger vægt på, at jeres barn bliver så selvhjulpen som muligt, når det er i børnehaven. Derfor er det vigtigt, at specielt
overtøjet er rummeligt og i orden. F.eks., at lynlåsen virker, og at regntøjet er stort nok til at tage udenpå vintertøjet.
Mærkning - Det er det en stor hjælp for alle, hvis I forsyner barnets overtøj, støvler, huer, vanter, madkasse og sutsko med
barnets navn. Det bliver nemmere at finde, hvis det bliver væk.
Skiftetøj - Det er en god ide, at barnet har skiftetøj med i børnehaven og helst rigeligt. Specielt bliver der ofte brugt mange
underbukser, strømper og lange bukser. Relevant tøj efter årstiden.
Sikkerhed - Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at have snore i børnenes tøj, specielt overtøj. Man kan eventuelt erstatte snorene med elastik eller velcolukning.

Halstørklæder er ligeledes ikke tilladt.
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Traditioner
Traditioner er vigtige og rare at have. Vi har også traditioner i børnehaven, og vi vil her fortælle lidt om dem.

Når jeres barn har fødselsdag, fester vi på stuen. Vi pynter med flag og synger fødselsdagssang. Derefter nyder vi et eller
andet som barnet har haft med, det er som regel i forbindelse med frokost eller frugt. Vi siger også ja tak, hvis I har lyst til
at fejre fødselsdagen hjemme for hele gruppen. Børnene indbyrdes giver ikke hinanden gaver.
Forældrekaffe – afholder vi i forbindelse med arrangementer i børnehaven.
Til fastelavn er vi klædt ud, og vi slår katten af tønden.
Vi ”JULER” hele december måned. Vi har bl.a. et julearrangement med børn og forældre, hvor vi klipper og klister og pynter juletræ i fællesrummet. Nogle dage før jul holder vi juleafslutning med dans omkring juletræet, der serveres risengrød,
og en julenisse med godteposer plejer at finde vej til børnehaven.

Syge børn
I tilfælde af jeres barn bliver sygt eller kommer til skade i børnehaven, 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, tager vi på sygehuset, og bliver der, til
vi bliver afløst af jer.
Børn med smitsomme sygdomme må ikke modtages i børnehaven. Barnet anses for at være raskt, når det er feberfrit og almentilstanden 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. Frisk luft mod forkølelse råder mange læger til. Om syge børn kan generelt siges,
at de har krav på stille og rolige omgivelser og behov for en voksen omkring sig. Disse behov hverken kan eller skal vi kunne dække i børnehaven. I nogle tilfælde kan barnet modtages i børnehaven, 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 børnehaven sig den nødvendige medicingivning efter den behandlende læges instruktion. Dette aftales nærmere med pædagogerne på stuen.
I sommerperioden forventer vi, at I selv smører Jeres barn med solcreme, inden det kommer i børnehave. Det er vigtigt, at
der er en tynd skjorte/bluse med lange ærmer, samt kasket/hat og solcreme til senere på dagen.
Forældrebestyrelsen
Forældrebestyrelsen består af 5 forældre repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i Buldervang samt 4 repræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere. Desuden er område lederen med i bestyrelsen som sekretær.
Bestyrelsens væsentligste opgaver er:
 At varetage den reelle indflydelse på institutionens dagligdag
 At godkende overordnede pædagogiske mål og principper
 At arbejde på og styrke samarbejdet mellem forældre og personale
 At godkende budget

5

Bestyrelsen stiller sig til rådighed, hvis der er specielle ting, der skal tages op med børnehavens ledelse.
Aktuel liste over forældrebestyrelsens og medlemmer er opsat i hver institution.
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