Velkomstfolder
Vuggestuen Pingvinen
Børnehuset Den grønne Giraf

Børnehuset Den Grønne Giraf
Margrethelund 4
9330 Dronninglund
Telefon: 99 45 48 01 – Direkte til vuggestuen 61 16 74 67

Velkomstfolder.
Med denne folder vil vi byde Jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Giraf. Vores tanker med
folderen er, at I kan finde praktiske oplysninger og vigtig viden i forbindelse med opstart i vuggestuen.
Åbningstider.
Mandag-fredag 06.30-17.00.
Hvis I har behov for udvidet åbningstid, kan I søge om dispensation. Spørg evt. vores leder Elsebeth.
Hun vil gerne hjælpe jer.

Registrering af børnene.
Når jeres barn bliver indskrevet i Børnehuset Den Grønne Giraf, bliver I forældre oprettet i
forældreintra. I skal logge på og udfylde infokort og barnets normale mødetider. I skal vælge et ikon,
som I skal bruge hver dag når I tjekker jeres barn ind.
Det er vigtigt, at I husker at tjekke jeres barn ind hver dag på vores infoskærm, som hænger på væggen,
samt husker at ændre afhentningstidspunkt, hvis dette er anderledes. Dette er en hjælp for jer/os i
forhold til, om vi skal putte jeres barn eller I er på trapperne. Det er vigtigt, vi kan se, hvor mange børn
der er tjekket ind og hvem der er her. Hvis der opstår brand, bruger vi infoskærmen og jeres registrering
til at vide, hvor mange børn, der er her. Derudover er det også vigtigt at I husker at tjekke jeres barn ud
når I går hjem. Det skal altid være en voksne, som betjener vores infoskærm – børn må ikke.
Ved indtjekning om morgenen er det vigtigt:
vigtigt:
- I tjekker jeres barn ind.
- I ændrer tiden, hvis I ved, at barnet bliver hentet før eller senere på dagen.
- I husker at skrive, hvem der henter barnet, hvis det ikke er jer forældre.
- Husk
usk at sige goddag og farvel til en af os voksne.
Via intra har I mulighed for at melde barn fri eller syg. Er det smitsom sygdom beder vi jer ringe og
informerer os, så vi kan hænge sedler op i forhold til de andre børn i institutionen.

Fysiske rammer.
Vuggestuen indeholder tre lyse rum med gulvvarme, hvor vi kan boltre os på alle tænkelige måder. Vi
forsøger at skabe forskellige lege og læringsmiljøer. Vi har en ”elefant”, som vi kan kravle og rutsje på. Vi
har mulighed for at lave aktiviteter med en lille gruppe. Vi har egen lille legeplads, hvor der er en
sansegynge, rutsjebane, legehus og sandkasse; vi har også løbecykler og scootere. Vi benytter også de
andre legepladser i Børnehuset, da vi ser os som en del af hele huset. I Den Grønne Giraf er der tænkt
på lys, lyd samt indeklima.

Indkøring af barnet i vuggestue.
Inden jeres barn begynder, ser vi gerne, at I kommer og besøger os, så vi kan møde jer og jeres barn og I
kan se Børnehuset. Her er der også mulighed for at aftale det videre forløb med indkøring af jeres barn.
For at give barnet så blid en indkøring som muligt, anbefaler vi en indkøring på minimum tre dage, gerne
en uge. Indkøring er individuel fra barn til barn, derfor tager vi udgangspunkt i det enkeltes barns behov.
Børn reagerer forskelligt på at begynde i institution, nogle børn reagere med det samme mens andre først
reagerer senere. Vi synes det er vigtigt, at I som forældre er forberedte på, at jeres barn kan få en reaktion
på at starte i vuggestuen. Vi sætter tid af til jeres barn, da det er vigtigt at vi får dannet en relation til jeres
barn, samt får skabt tryghed og nærvær i samspillet med jeres barn.

Hverdagen i vuggestuen.
Kl. 06.30 Børnehuset åbnes af en pædagog og der serveres morgenmad i køkkenet.
Kl. 07.30 går vi sammen ned i vuggestuen og tager imod de børn, som kommer. Vi har i vuggestuen et
"vinkevindue" og aflevering efter 7.30 foregår altid i vuggestuen. Vi leger og hygger indtil til ca. 8.45
Kl. 8.45 spiser vi formiddagsmad. Vi sætter os alle sammen op til bordet og hygger os. Her har vi fokus
på selvhjulpenhed, hvor børnene øver sig i at tage mad på tallerkenen og hælde vand op.
Kl. 9.30 Sætter vi aktiviteter i gang. Det kan være tur på legepladsen, en gåtur, læringsaktiviteter, fri leg
mm.
Kl. 11.00 Spiser vi frokost, derefter er der mange børn, som skal have en lur.
Kl. 14.00 begynder vi at servere eftermiddagsmad.
Idet vi ikke vækker børnene, vil der altid være børn på stuen.
Vi slutter dagen af sammen med resten af Børnehuset på legepladsen, i køkkenet eller på stuerne.

Søvn.
Søvn.
Alle børn i vuggestuen sover eftermiddagslur, fordi de er trætte og fordi det er livsvigtigt for dem og deres
udvikling. Børnene sover efter deres eget behov. De små sover 2-3 gange mens de større børn sover en
gang. Personale og forældre må ikke vække børnene - alle skal have lov til at sove, indtil de vågner af sig
selv.
Søvn er livsvigtigt, under søvnen producerer barnet store mængder af væksthormoner. Søvn har stor
indflydelse på barnet indlæring. Barnet oplever mange sanseindtryk fra dagtimerne som skal "lægges på
plads på de rigtige hylder" i hjernen via søvnen. Børn, der får lov til at sove middagssøvn til de vågner friske og veludhvilet - sover også bedre om natten. Citat: Mariann Petersen - Pjecen "Fakta om spæd- og
småbørns søvn".
Vores erfaring siger, at mangel på søvn skaber flere konflikter, gør de små ekstra støjende og sarte og de
er mindre modtagelige for læring samt mindre modstandsdygtige i forhold til sygdom.
Barnet sover i barnevogn eller krybber. Der er sele i alle vognene, der er dyne, pude, lagen og betræk.
Om efteråret og vinteren sover børnene i "sovepose". I skal som forældre altså ikke medbringe dyne,
pude, lagner samt sengetøj. Vi vasker og skifter sengetøj, hver 14. dag. Skulle der være behov for, at det

bliver skiftet før, så gør vi selvfølgelig det. Hvis barnet sover med en nusseklud, bamse eller et stykke
legetøj, må barnet rigtig gerne medbringe dette.

Fødselsdage.
Fødselsdage.
Vi holder fødselsdag for barnet på dagen eller på en dag, der passer bedre. Dette foregår på Pingvinstuen
og er for alle børn på stuen. Vi fester, hygger og synger fødselsdagssang for barnet. Har I lyst til at
medbringe noget den dag, barnet holder fødselsdag, er I velkomne til det, men det skal holde sig inden
for Børnehusets kostpolitik. Forslag kan fx. være frugtspyd eller grovboller. Af hensyn til planlægningen
af de pædagogiske aktiviteter vil vi gerne, at I aftaler med personalet på stuen, hvilken dag I ønsker at
fejre fødselsdag.

Praktiske oplysninger.
oplysninger.
Tavle: Vi har tre tavler, som er vigtige for jer forældre.
Infoskærm hvor I skal tjekke jeres barn ind og ud samt registrere afhentningstid
SovetidSovetid-tavle her kan I se, hvornår jeres barn har sovet
Tavle ved indgangen hvor vi bl.a. skriver dagens aktiviteter og andet vigtigt info
Vuggestuen har bleer. Ved evt. allergi tag en snak med os i vuggestuen.
Vi har en ”kasse” til sutter. Hvert barn har sit lille rum i kassen med navn på. Vi har valgt denne metode
pga. hygiejne og smittefarer. Det er jeres opgave at tjekke, om der er sut og om de er rengjort.

Garderobe og tøj.
tøj.
Hvert barn får en garderobeplads, her skal der være tøj efter årstiden. I garderoben er der en sort kasse,
som der kan være ekstra udetøj i. Den skal tages med hjem hver fredag. Ydermere får barnet en hvid
plastikkasse og det er vigtigt, at der altid er ekstra skiftetøj i. Den står på badeværelset og skal ikke
tømmes hver fredag. Men det er jeres ansvar, at barnet passer tøjet, der er navn i tøjet samt at der er nok
tøj i kassen. Vi har ikke skiftetøj. Vi anbefaler, at I giver praktisk samt behageligt tøj på, der gerne må
blive snavset. Snore i barnets tøj skal tages ud, da de kan være årsag til kvælningsulykker
kvælningsulykker. Halstørklæder
bruges af samme grund ikke.

Sygdom.
Sygdom.
Når et barn er syg, må det ikke komme i institutionen. Hvis jeres barn bliver dårligt i løbet af dagen,
kontakter vi jer, så I kan hente barnet.
Medicin gives kun i institutionen, hvis det er nødvendigt og kun med grundig skriftlig instruks fra lægen.
Embedslægen og kommunelægen har tidligere givet henstilling til lægehusene om, at behandlingen så
vidt muligt planlægges, så der ikke gives medicin i institutionerne.
Børnene modtages igen, når de ikke længere smitter og er klar til at følge en almindelig dag i
institutionen. Det betyder, at de kan deltage i dagens rytmer og være med i aktiviteter.
Med hensyn til smitsomme sygdomme følger vi vejledningen fra Sundhedsstyrelsen.
Kræver jeres barn særlige hensyn, så tal med personalet om det. Og i de situationer, hvor man har
indgået aftaler om medicingivning i Børnehuset, er det forældrenes ansvar at udlevere medicinen til

personalet, helst i original emballage, og at udløbsdatoer overholdes samt sørge for genopfyldning, så vi
ikke løber tør for den pågældende medicin.

Ferie.
Vi har alle brug for ferie. Vi har alle behov for og glæde af at komme væk fra den daglige
”trædemølle” og holde ferie - dette gælder også børn i vuggestuen. Se evt. Børnehusets hjemmeside under
"praktiske info -> blandet praktisk info".

Legetøj.
Barnet må ikke have legetøj med i vuggestuen, dog må de gerne i starten have en lille tryghedsting med.
Vi vurderer altid individuelt i hvor lang tid, barnet har brug for denne ting. Den sidste fredag i hver
måned har vi legetøjsdag, hvor barnet må have et stykke legetøj med.

Forældresamarbejde.
Vi prioriterer forældresamarbejdet højt og vil arbejde for et åbent, tillidsfuldt og positivt samarbejde
mellem personale og forældre, da det sikrer en større sammenhæng og tryghed i barnets hverdag.
I hverdagen bruger vi garderoben, stuen og legepladsen, eller hvor vi nu mødes i vuggestuen med
forældrene, til at snakke om stort og småt i forhold til børnene. Den daglige dialog er vigtig i forhold til
børnenes dagligdag, og det er her, vi gensidigt informerer hinanden i forhold til alt, hvad vi har brug for at
fortælle af små og store oplevelser/informationer. Vi har små skilte, hvor der står "kontakt stuen", dette
hænges ved barnets garderobe, hvis vi har behov for at tale med jer. Det kan være alt fra, at barnet
mangler tøj til lidt mere vigtig information.

Samtaler.
Efter ca. 3 mdr. i vuggestuen tilbyder vi en forældresamtale, hvor vi bl.a. snakker om, hvordan jeres barn
trives, og hvordan I er faldet til i vuggestuen.
Udover denne snak, får I tilbud om en 2,5 års samtale, men har I behov for flere, kan I altid henvende
jer.
Forældresamtaler er ikke ensbetydende med problemer, men blot en anledning til at snakke sammen
med begge forældre i fred og ro uden børn.

Nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer hver måned. Det indeholder forskellige informationer, som er vigtige for jer at
vide. F.eks. fællesarrangementer. Der kan også være orientering og nyt fra forældrebestyrelsen, f.eks.
hvad der er besluttet og hvilke principper, der er vedtaget.
Nyhedsbrevet bliver sendt via forældreintra og hænger også her i institutionen.

Kost.
Vi har en køkkendame som laver mad til os hver dag. Det er sund og varieret kost, både varmt og koldt.
Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der serveres to mellemmåltider samt et hovedmåltid hver dag
(udover morgenmaden). Der bliver også taget hensyn til alderssvarende kost. Dette kan eksempelvis

være, at jeres barn skal have sutteflaske eller grød. Ang. evt. allergi kontakt personalet.

Ændringer vedrørende jeres barn.
barn.
Hvis I får nyt telefonnummer, adresse mm. vil vi gerne, at I giver os besked, da det er vigtigt, at vi kender
jeres telefonnummer, hvis vi har behov for at få kontakt til jer. Vi beder jer også om at rette
oplysningerne på intra.

