DAGENS GANG I
VUGGESTUEN
6.45

Vi åbner i de to
søstergrupper.
6.45-7.15
Der serveres morgenmad.
7.45-8.00
Vi åbner de andre stuer.
9.00
Ca. kl. 9.00 spises frugt og
brød på alle stuer.
I løbet af formiddagen
foregår forskellige pæd.
aktiviteter, ture og leg.
11.00-12.00
Spises frokost på stuerne,
og herefter er det pusletid
og sovetid.
I middagsstunden afvikler personalet pauser og div. møder. Der ordnes også en del
praktiske opgaver. De børn der ikke sover,
passes samlet på en eller to stuer.

14.00

Efter 14.30

17.00

De fleste børn er oppe
igen efter middagssøvn.
Der gøres klar til at spise
eftermiddagsmad.
Begynder vi så småt at
lægge stuerne sammen, i
”søstergrupper” (p.g.a færre
personaleressourcer efter
kl. 15.30)
Lukker vuggestuen - d.v.s. vi
skal være klar til at lukke og
låse kl. 17.00.

Daglig kontakt og samarbejde:
Vi vægter vores daglige samarbejde med jer
højt. Det er vigtigt vi løbende snakker om jeres barns dagligdag, trivsel og udvikling. Derfor bedes I give os nødvendige informationer
ved aflevering. Det kan eks. være, hvis barnet
har sovet dårligt om natten, eller ikke spist
morgenmad. Vi skal altid kunne komme i kontakt med jer—så hold os venligst ajour med
ændrede telefonnumre på NemIntra
Jeres barn skal tjekkes ind på Ipad når i kommer om morgenen, og der skal i skrive hvem
der henter og hvornår.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
BØRNEHUSET VED ÅEN
VUGGESTUEAFDELINGEN

Forældresamtaler:
Vi inviterer til:

En velkomstsamtale før start.

En opfølgningssamtale, hvis der er særlig
behov for det.
Men I er altid velkomne til at bede om en snak,
enten med personale eller ledelse, hvis I har
behov for det.

Hovednummer: 79793030

Jordbærstue: 24 98 06 66
Hindbærstue: 24 98 06 67
Brombærstue: 24 98 06 68
Kirsebærstue: 24 98 06 69
Ledelsen:

21 12 71 80
20 12 79 60

VELKOMMEN
Velkommen til vuggestuen:
Vi byder jer velkommen til vores vuggestueafdeling.
I stueplan bor vi: Jordbær, Hindbær, Brombær og Kirsebær. På 1. salen bor
”børnehaven”. Vi har valgt at opdele børnene
efter alder, da det skaber bedre muligheder
for at målrette vores pæd. arbejde og aktiviteter, til de forskellige behov.
Det betyder at de fleste børn oplever at
flytte ovenpå til en ny gruppe omkring 2 ½
års alderen.
Da der er stor forskel på hvilke udfordringer børn på hhv. 1 år og 2½ år har brug for,
opleves gruppe-skiftet som meget positivt
for barnet.
Den første tid i vuggestuen:
Vi ved, at det opleves meget forskelligt,
hvordan det er at starte i vuggestue, og dermed overlade ansvaret for omsorg og pleje
af jeres barn til os. Nogle af jer har prøvet
det før, mens det for andre er det første
gang - fælles for jer alle er, at det er en ny
verden der åbner sig.
Vi glæder os til at lære jeres barn at kende
og få et godt samarbejde med jer, og vi vil
gøre vores bedste for ,at starten bliver god
og tryg.
I har meget indflydelse på, hvordan jeres
barns første tid bliver, og det vil vi snakke
med jer om til vores første samtale.

HERMED NOGLE NYTTIGE
INFORMATIONER TIL EN
GOD START I VUGGESTUEN
Åbningstider og ferielukning:
Børnehuset Ved Åen har åbent
mandag-fredag kl. 6.45-17.00.
Vi har, som alle kommunens institutioner, ferielukket: fredag efter Kr. Himmelfartsdag,
de tre dage før påske, og dagene mellem jul
og nytår.
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.
Grundlovsdag og d. 24.12 er der LUKKET,
UDEN mulighed for anden pasning.
Nytårsaften lukkes institutionen kl. 12.30
Parkering:
Husk at følge de anvisninger, som står på skiltene. Vi har p.kort/dagskort hvis I skal holde der
længere.
NemIntra: Der vil jævnligt blive lagt billeder
og lignende ind på NemIntra fra stuen. Der vil
også ligge vigtig information fra kommunen og
ledelsen i Børnehuset. I skal gå ind på Mitkolding.kolding.dk og oprette jer med jeres Nemid..
Få jer oprettet og gør det til en god vane at følge med dagligt. Informationer og beskeder vil
kun foregår der.
Ferie og sygdom:
Dette meldes ind på intra også hjemmefra. Husk
at skrive, hvad jeres barn fejler. Dette kan være en vigtigt information for os.

Hvad skal I selv medbringe:
For at de voksne i vuggestuen kan sørge for,
at dit barn har fornuftigt tøj på, er det vigtigt I medbringer et passende udvalg af almindeligt skiftetøj, samt overtøj og fodtøj, svarende til årstiden. Vi vurderer så, hvad dit
barn har brug for at få på. Det er MEGET
hjælpsomt for os, hvis der er navn i
ALT OVERTØJ OG FODTØJ.
Alle skal have bleer med selv.

Sygdom:
Af hensyn til dit barn og for at begrænse
smitte, modtager vi ikke syge børn. Bliver dit
barn syg, mens det er i vuggestuen, kontakter
vi jer, så barnet kan komme hjem.
Er du i tvivl om noget, kan der være hjælp at
hente på www.sundhedsstyrelsen.dk Vi kan
også svare på nogle tvivls-spørgsmål, men kun
lægen kan afgøre, hvad dit barn fejler.

