Skov og Idrætsinstitutionen Bøllen

Velkomstfolder for
vuggestuen

Leder: Ida Berg Jensen
Adresse: Ahornvej 10 a-c
7183 Randbøl
Mail: boellen@boellen.dk
Tlf. kontoret: 75883080
Bøllefrø mobil: 24770742 – Bøller mobil: 24772410

Der kan komme mange spørgsmål og ting man er i tvivl om når et lille
barn skal starte i vuggestue. Derfor har vi lavet denne lille folder, som
forhåbentig kan besvare nogle af dem og hjælpe lidt på vej i junglen af
nye informationer. I er stadig velkomne med spørgsmål når som helst
enten til stuen eller kontoret.

Åbningstider
Mandag-torsdag: 6.15-17:00
Fredag: 6.15-16:15

Garderoben
I garderoben finder i nogle praktiske informationer, som i skal holde jer opdateret i
hver dag. På tavlen bliver der også ofte skrevet, hvad vi har lavet i løbet af dagen. I
garderoben har hvert barn sit rum, hvor der skal ligge alt barnets overtøj, sutter,
hjemmesko osv. Barnets skiftetøj skal ligge i kassen på badeværelset. Hvis vi
mener, at barnet mangler noget specifikt tøj giver vi besked. Det er vigtigt for
barnets mulighed for at udfolde sig motorisk, at der er tøj/overtøj som passer og
som er nemt for barnet at tage af og på.

Dagligdagen i vuggestuen
Bøllen åbner 6.30 og fra 6.30-7 er alle samlet på én stue. Kl. 7 går man ud på sine
egne stuer og der serveres morgenmad indtil kl 7.30. Kl. 8.45 er der
formiddagsmad og bagefter holder vi samling. Omkring 9.30 er vi klar til at gå i
gang med dagenes aktiviteter, enten leg på stuen, kreative aktiviteter, tur i skoven
eller på legepladsen m.m. Kl. 10.45 spiser vi frokost og så er der igen tid til lidt leg,
inden vi skal sove til middag. De fleste vuggestuebørn sover fra middag af og et par
timer frem. Små børn som sover to lure kan selvfølgelig have et andet søvnmønster.
Ved 14-tiden er der eftermiddagsmad og om eftermiddagen går vi på legepladsen
lige så snart vejret er til det.

Søvn i vuggestuen
Vi har den holding i vuggestuen, at små børn har behov for at sove, og vi ved, at
god søvn er afgørende for børns trivsel og evne til at lære. Som udgangspunkt
vækker vi derfor ikke børnene af deres middagslur, med mindre vi har haft en
dialog om, hvad der ligger til grund for ønsket om at begrænse søvnen. Har man
problemer med at få sit barn til at sove om aftenen, vil vi rigtig gerne hjælpe og tage
en snak om, hvad der kan være årsagen.

Mødetider
Hvis et barn holder fri eller er sygt er det rart, at i lige giver stuen besked på
mobilen eller Famly. Vi ser gerne, at børn ikke afleveres i tidsrummet 8.45-9.30 da
det er her, vi spiser frugt og holder samling, og det virker forstyrrende når der bliver
afleveret børn imens.

Indkøring og samtaler
Det er individuelt for børn og forældre, hvor meget tid der skal sættes af til
indkøring og hvordan det foregår. Aftal med de voksne på stuen hvad der passer for
jeres familie, når i kommer på besøg på stuen inden vuggestuestart. Når barnet har
gået i vuggestue i 6 måneder tilbydes i en opstartssamtale, hvor vi snakker om
hvordan barnet og i forældre trives i den nye vuggestue. Har man haft en skæv
morgen og afleveret et ulykkeligt barn og har det skidt med det, er man altid
velkommen til at ringe og høre hvordan det går, eller bede os sende en update når
barnet er glad igen.

Personale
Vi har 2 vuggestuegrupper normeret til 10 og 12 børn. Hver stue har tilknyttet 3
faste personaler, men i kommer til at se alle medarbejdere i Bøllen, da vi er 1
institution og somme tider åbner og lukker sammen, samt hjælper hinanden ved
sygdom og ferier.
Bøllefrø:

Louise (pædagog 33 t.)
Bodil (pædagogmedhjælper 37 t.)

Bøller:

Birgit (pædagog 34 t.)
Dorte (pædagogmedhjælper 25 t.)
Jette (pædagogmedhjælper 25 t.)

Sygdom og hygiejne
Vi har en regel som siger, at alle børn skal vaske fingre sammen med deres
forældre, når de kommer i instututionen om morgenen og når de går hjem. På
denne måde mindsker vi risikoen for at bakterier og sygdomme føres frem og
tilbage mellem hjemmene og institutionen. Når mange børn er samlet på et sted, vil
der være børnesygomme i perioder. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinier
som siger, at hvis et barn ikke kan følge en almindelig dagligdag i institutionen, så
skal det blive hjemme. Vi giver som hovedregel ikke børnene medicin i Bøllen, med
mindre der er tale om medicin mod kroniske sygdomme.

Måltider
Vi får en varieret kost i vuggestuen og tager selvfølgelig hensyn til børn med allergi
og lignende specielle behov. Hvis en baby skal have sutteflaske i løbet af dagen,
skal man selv medbringe sutteflaske og give besked om hvilken erstatning der skal
købes til barnet. Også her følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger om kost til
småbørn. Børnene begynder tidligt at øve sig i at spise selv, allerede ved 8
måneders alderen begynder mange børn at kunne samle stykker af mad op og
putte det i munden og ved 1½ års alderen sidder mange børn uden bøjle på stolen.

Dokumentation
Famly er den platform vi bruger til at dokumentere i det daglige og det er også her, i
kan holde jer opdaterede om en masse praktiske ting, fx angående arrangementer,
ferier og lignende. Stamkortoplysninger på barnet skal i også udfylde her. Et par
gange i ugen lægger hver stue billeder på og skriver lidt om, hvad vi har lavet. På
hver stue står en tablet, som er logget på Famly og her skal i checke jeres barn ind
og ud hver dag, så vi ved hvor mange vi er på stuerne.

Pædagogisk idræt
Den pædagogiske idræt er en gennemgående rød tråd i institutionen og selvom det
kan være svært at se sammenhængen mellem vuggestue og idræt, så er mange af
vores aktiviteter og måde at tilrettelægge hverdagen på ud fra den
idrætspædagogiske tankegang. I vil fx. komme til at høre om selvhulpenhed mange
gange, da det er en af de allervigtigste ting børnene arbejder på i deres tid som

vuggestuebarn.

Lidt af det praktiske
Vi får tit spørgsmål om hvad ens barn skal bruge i vuggestuen, så her kommer en
opremsning af udstyr, som er godt at have de forskellige årstider. Årstiderne og
brugen af de forskellige ting overlapper selvfølgelig lidt, så i perioder vil der være
en del ting at skulle medbringe.
•

Forår: Termotøj, regntøj, gummistøvler, gå-sko, elefanthue, hjemmesko,
overtræksfutter til dem som ikke kan gå, trøje/fleece til dem som sover i barnevogn.
•
Sommer: Termotøj, regntøj, gummstøvler, gå-sko, sanddaler, solhat,
overtræksfutter til dem som ikke kan gå.
•
Efterår: Termotøj, regntøj, gummistøvler, gå-sko, elefanthue, hjemmesko,
overtræksfutter til dem som ikke kan gå, trøje/fleece og hue til dem som sover i
barnevogn.
•
Vinter: Flyverdragt, fleece/trøje, elefanthue, luffer, termostøvler, gåvinterstøvler, hjemmesko, overtræksfutter til dem som ikke kan gå,
trøje/fleece/heldragt samt hue og handsker til dem som sover i barnevogn.

