DAGENS GANG I
BØRNEHAVEN
6.45
6.45-7.20
7.25
9.00
9.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-14.00
14.00
16.15

Vi åbner i køkkenet.
Vi servere morgenmad.
Morgenmad pakkes væk og
vi går på vores egen stue.
Vi starter på at spise
frugt og rugbrød.
Forskellige aktiviteter.
Samlingsstund på stuerne
med sang, historier o.lign.
Spisestund.
Vi putter børn og andre går
på legepladsen
Vi starter med at spise
frugt og brød.
Vi samles i køkkenet.

medbringe vores egne madpakker. Snak med
personalet om hvordan I ønsker at holde det.
Vores fødselsdage er gaveløse.
NemIntra: For at få adgang til Nemintra
skal du logge ind via adressen mitkolding.kolding.dk. med dit Nemid. Alt kommunikation foregår der igennem. Vi forventer at I
følger med der.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
BØRNEHUSET VED ÅEN
BØRNEHAVEAFDELINGEN

Rengøring: For at få den bedste rengøring i
og omkring Jeres barns garderobe, beder vi
jer om at rydde gulvet under garderoben hver
dag.

Aktiviteter:
Udeture: En fast dag i ugen er hver
gruppe på en tur ud af huset. Til den skal
medbringes drikkedunk og velsiddende rygsæk. Stuen giver besked om hvilken dag.

Hovednummer: 79793030

Småture: Vi prioriterer småture med 3-4
børn, når det kan lade sig gøre.
Temaer: I løbet af året vælger vi forskellige temaer, som knytter sig op ad vores læreplaner.

Fødselsdage: Vi holder dit barns fødselsdag i børnehaven, men kan også komme
hjem til Jer. Dog vil dette kun kunne lade
sig gøre i tæt samarbejde med personalet
på stuerne. Vi forventer at det I servere
for børnene, er sundt. Vi vil også kunne

Sommerfuglestuen:

24832556

Skovbærstuen:

24832565

Hyldebærstuen:

29336216

Solbærstuen:

24980671

Blåbærstuen:

24980670

Ledelsen:

21 127180
20127960

HERMED NOGLE NYTTIGE
INFORMATION TIL EN GOD
START I BØRNEHAVE
Åbningstider og ferielukning:
Børnehuset ved Åen har åbent
Mandag-fredag Kl. 6.45-17.00.
Vi har, som alle i kommunens institutioner,
ferielukket: fredag efter Kr. Himmelfartsdag, de tre dage før påske, og d. 24.1231.12.
Her samarbejder vi med Under Egen og
Midtbyens Børnehus, for de børn der alligevel har behov for pasning. Der er ved hver
ferielukning særskilt tilmelding.
Parkering:
Husk at følge de anvisninger, som står på
skiltene. Vi har p.kort/dagskort hvis I skal
holde der længere.
Sygdom:
Af hensyn til dit barn og for at begrænse
smitte, modtager vi ikke syge børn. Hvis det
bliver sygt mens det er i børnehave, kontakter vi jer, så barnet kan komme hjem.
Ferie og sygdom:
Dette meldes ind på intra hjemmefra.
Ved sygdom - husk at skrive, hvad jeres
barn fejler. Dette er en vigtigt information
for os.
I de store hovedferier, beder vi jer tage
stilling til om jeres barn kommer eller ej.
Husk at sige goddag og farvel til en voksen i børnehaven. Hvis en anden henter, skal
dette skrives når I tjekker ind på nemtjekind. Det korrekte afhentningstidspunkt
skal tjekkes.

Forældresamtaler
Vi inviterer til:

En startsamtale ca. efter 3 mdr.

En skoleparathedssamtale i november
inden barnet skal starte i skole.
Men I er altid velkomne til at bede om en
snak, enten med personale eller ledelsen.
Sovebørn:
De børn, som har behov for det, sover i vores
tumlerum. Hvor der er ro fra 12.30-14.00. Ved
pladsmangel er det de yngste børn der har fortrinsret.

Blebørn:
I skal selv have bleer med i institutionen, den
måned barnet fylder 3 år.
Madordning i børnehaven:
Børnene indmeldt i børnehaven er på forældrebetalt fuld kost i børnehaven. Der bliver
serveret 5 måltider.
Morgenmad
Formiddagsmad
Middagsmad
Eftermiddagsmad
Sen eftermiddagsmad

Madplaner og retningslinjer findes på hjemmesiden.
Kosten er sund, nærende og varieret, vi følger
de danske anbefalinger fra Fødevarestyrelsen.

