Velkommen i børnehave 
Dit barn er startet i børnehaven og med det følger der en masse nye oplevelser og udfordringer for
både barn og forældre. Denne skrivelse er en vejledning til jer som forældre til et børnehavebarn.
Åbningstider og lukkedage:
Mandag-torsdag
6:15-17
Fredag
6:15-16:15
Institutionen har ingen lukkedage.
Ferie:
Institutionen er digital og bruger FAMLY til at registrere bl.a. ferie.
Husk derfor at til/framelde jeres barn pasning i ferier. I vil modtage en påmindelse herom på jeres
private mailadresse.
I vedtægterne for institutionen står endvidere, at alle børn skal holde minimum 2 sammenhængende
ugers ferie i perioden 1. juni til 30. september.
Mødetider og information:
Barnet skal møde i børnehave senest kl.9 alle dage. Hvis barnets afleveres senere end dette
tidspunkt, skal der gives besked til personalet, så der eventuelt kan aftales et alternativt
afleveringssted afhængig af ture ud af huset.
Ved ture ud af huset med mødetid tidligere end kl.9 vil der blive givet besked via fladskærmen i
garderoben.
Skærmen i garderoben bruges også til diverse informationer om aktiviteter, arrangementer,
mærkedage o.lign. ligesom I kan holde jer orienteret via FAMLY omkring dagens oplevelser i
børnehaven.
Aflevering og afhentning:
Som forældre skal I blandt andet være forberedte på, at jeres barn måske pludselig vil have svært
ved at blive afleveret om morgenen, selvom det i vuggestuen har haft let ved at sige farvel. Barnet
vil måske også være mere træt end sædvanlig, når I henter igen. Som personale i børnehaven, er vi
meget opmærksomme på at hjælpe barnet bedst muligt om morgenen, når der skal siges farvel, men
i starten har vi brug for at I fortæller os, hvad barnet plejer at gøre i vuggestuen i vinkesituationen,
ligesom I også kan hjælpe jeres barn og os ved at lede opmærksomheden hen mod aktiviteter, der
plejer at fange barnets interesse.

Husk:
- altid at sige godmorgen til en voksen sammen med barnet uanset, ligesom I også skal sige
farvel sammen, når barnet bliver hentet.
- vis hensyn på parkeringspladsen; kør forsigtigt, parker hensigtsmæssigt og sluk motoren.
- alle låger og yderdøre skal altid lukkes helt
Den daglige kontakt:
Vi vil altid gerne tale med jer om jeres barns dag i børnehaven. Ligesom vi også meget gerne hører
om barnets trivsel i hjemmet. Det er vigtigt for barnet, at vi som personale og forældre har et tæt
samarbejde. I kan som forældre altid tage kontakt til os i institutionen eller ringe, hvis I har behov
for en samtale.
Oplever I, at jeres barn giver udtryk for mistrivsel i børnehaven, eller sker der pludselige og
alvorlige ting i hjemmet eller den nære familie, skal I altid komme til den pædagog, der er tilknyttet
barnet, så alle kan blive opmærksomme på at hjælpe og støtte barnet.
Ved sager af særlig alvorlig karakter, som I allerede har drøftet med personalet, men ikke finder
løste, skal I kontakte ledelsen eller forældrebestyrelsen.
Vi vægter en åben og ærlig kommunikation mellem hjem og institution meget højt uanset emne.
Garderobe:
I barnets garderobe står en kasse. Denne skal altid være opdateret med følgende til alderen og
årstiden passende, ligesom der på knagerne skal forefindes:
- Ekstra undertøj og strømper
- Ekstra bukser
- Ekstra bluser/t-shirts mv.
- Overtrækstøj/regntøj/flyverdragt el.lign.
- Fodtøj til ude og inde
- Bleer
Børnehaven sørger for sæbe, vaskeklude, servietter, plastikposer mm.
Barnet får gratis bleer i børnehaven indtil det fylder 3 år.
Af hensyn til rengøring skal kassen tages med hjem ved weekender og ferier.
Husk at skrive navn i alt!
Traditioner:
I institutionen er der flere traditioner, som både vuggestue og børnehave holder i hævd. Det er bl.a.:
- Bedsteforældredag
- Arbejdsweekender
- Høstfest
- Generalforsamling
- Julefest
- Sommerafslutning

Støt op om arrangementerne og vær med til at holde liv i institutionen.
For børnene især er der:
- Find julemanden
- Luciaoptog
- Fastelavnsfest
- Sankt Hans
- Vinter- og sommer OL
Fødselsdage:
Der er mulighed for at holde fødselsdag i børnehaven, ligesom børnehaven meget gerne kommer
hjem på besøg. Aftal med personalet, hvad I ønsker for jeres barn, når det har fødselsdag.
Vælger I at fødselsdagen skal fejres i børnehaven, er I meget velkomne til at deltage samt
medbringe det, jeres barn har lyst til at dele ud til formiddagsmad (frugt, brød og/eller kage).
Alle fødselsdage, der fejres i børnehaven, er som udgangspunkt ved samling kl.9
Ved fødselsdage der fejres i hjemmet, går børnene fra institutionen kl.9:30 medmindre andet er
aftalt med hjemmet.
Mad:
Der er obligatorisk madordning i institutionen som indebærer tre måltider om dagen:
- Formiddagsmad (brød, frugt/grønt)
- Frokost (rugbrød eller varm mad)
- Eftermiddagsmad (brød, frugt/grønt, yoghurt el.lign.)
Hvis jeres barn møder tidligere end kl.7:45, vil der også være tilbud om morgenmad (grød, gryn,
cornflakes).
Husk at give personalet og kokken besked, hvis jeres barn har allergier, ligesom I selv skal
medbringe eventuel specialkost.
Rygning:
Der er rygning forbudt i alle institutionens lokaler og på legepladsen.
Dette gælder også ved arrangementer.
Solcreme:
Det forventes at jeres barn er smurt med solcreme ved aflevering. Personalet smører igen ved
middagstid om nødvendigt. Solcremen indkøbes af institutionen, og ønskes der en særlig solcreme,
skal denne medbringes af hjemmet.
Udmeldelse:
Ved udmeldelse af børn pga. skolestart er der et skrifteligt varsel på 1 hel kalendermåned.
Ved udmeldelse af børn af andre årsager end ovenfor er det et skrifteligt varsel på 3 hele
kalendermåneder. Bestyrelsen kan på et bestyrelsesmøde beslutte at give dispensation for varslet,
ved forudgående henvendelse fra pågældende forældre. Se endvidere vedtægterne på hjemmesiden.

Hjemmeside:
På hjemmesiden www.boellen.dk findes der flere oplysninger; vedtægter, virksomhedsplan,
sikkerhedsregler, læreplan, priser, forældrebestyrelse og meget mere.
Hold jer også orienteret via FAMLY omkring stuernes personale mv. (www.famly.dk)
Samtaler:
Som forældre er I altid velkomne til at kontakte personalet, når I har behov for at høre om jeres
barns trivsel og hverdag i institutionen.
For alle nye børn i børnehaven uanset gruppe tilbydes en opstartssamtale. Denne vil typisk finde
sted 3 måneder efter start. Det vil være en samtale mellem forældre og barnets stuepædagog.
For kommende Bisse-børn vil der være tilbud om en samtale forud for eller omkring opstart i
gruppen. Samtalen vil være mellem forældre, barnets stuepædagog og evt. barnet selv. Samtalen vil
omhandle rutiner og fokuspunkter i førskole-gruppen.
For alle førskole-børn vil der blive tilbudt samtale med barnets stuepædagog op til skolestart.
Samtalen vil typisk finde sted 2-4 måneder før skolestart og omhandle barnets skoleparathed. For de
børn, der skal gå på Firehøje Skolen afdeling Vandel, vil der være tilbud om 3-parts-samtale med
barnets stuepædagog og en indskolingslære fra pågældende skole. For børn til Firehøje Skolen
afdeling Nørup udfyldes et overleveringsskema af barnets stuepædagog, men med forældres
samtykke og godkendelse.
Ud over de ovennævnte samtaler tilbydes der løbende samtaler med forældre til børn med særlige
behov. Omfanget af samtaler aftales løbende mellem barnets stuepædagog og barnets forældre.
Generelt for alle børn gælder tilbuddet om en samtale om barnets generelle udvikling og trivsel i
institutionen. Disse samtaler udbydes ikke fast, hvorfor det er op til både forældre og personale at
henvende sig ved behov. Det kan som forældre være svært at vide, hvornår der et reelt behov for en
decideret samtale og ikke blot dialog på legeplads eller i garderobe i bringe/hente situationer. Som
udgangspunkt er det en god idé altid at drøfte med personalet dagligt, hvordan jeres barn trives. Stil
dog gerne spørgsmålstegn ved, om personalet eventuelt finder det givende med en samtale i tilfælde
af, at I som forældre måtte have spørgsmål I ikke mener skal/kan besvares mens barnet er til stede.

Grupper, personale og ledelse:
I børnehaven er børnene delt i to grupper:
Banditter (de yngste børn)
Bisser (førskolebørn)
Hos Banditterne er der en fast pædagog og pædagogmedhjælpere. Antallet af medhjælpere varierer i
forhold til børnetal, ligesom der af og til vil være studerende fra University College Lillebælt,
Jelling Pædagogseminarium.
Hos Bisserne er der en fast pædagog og en medhjælper. Her vil der også kunne være studerende fra
University College Lillebælt, Jelling Pædagogseminarium.
I hele institutionen vil der også af og til være personale ansat i løntilskud, folk i virksomhedspraktik
eller udvekslingsstuderende.
I kan holde jer orienteret om personalet via FAMLY eller opslagene i vindfanget ved indgangen til
børnehaven.
Ledelsen i institutionen består af en daglig leder samt en souschef med kontor i børnehaven.

