DAGENS GANG I
BØRNEHUSET
6.45
6.45-7.45
7.30-7.45
9.00
9.30-11.30
11.30-12.00
12.00-12.45
12.45-14.00
14.00
16.00

16.00-17.00

Vi åbner på en af stuerne.
Vi servere morgenmad.
Morgenmad pakkes væk og
vi går på vores egen stue.
Vi spiser frugt og rugbrød.
Forskellige aktiviteter.
Samlingsstund på stuerne
med sang, historier o. lign.
Vuggestue børn bliver lagt
til at sove. Spisestund i bhv.
Vi leger på legepladsen.
Vi starter med at spise
frugt og brød.
Vi samles på en stue.
Hver enkelt stue står for at
rydde sin stue op.
Praktisk arbejde laves alt
efter hvordan planlægningen er i begge afdelinger.

Gitte vil informerer om:


Om regler og ansvar



Hvilken arbejdsopgaver du har



Arbejdet med børnene under pædago-

VELKOMMEN TIL EN NY
LØNTILSKUDS KOLLEGA I
BØRNEHUSET

VED ÅEN

gisk vejledning


En af stuerne vil blive en base. Her fra
kan man blive flyttet lidt rundt på stuerne, alt efter hvor der er mest brug for
en.



Du er ansat som ”en ekstra hånd” for det

Hermed en lille hjælp til at
starte i vores store hus.
På hver stue står der også en
ABC håndbog med nyttige
oplysninger.

faste personale, og derfor vil dit job også indebære at få anvisninger på arbejdsopgaver fra personalet.


Trivsel i huset og netværk

Personalet på den stue eller det køkken, du
er på vil informere om:


Arbejdes opgaver (lære dig op)



Husregler, Abc håndbog



Lidt om børnegruppen

Sikkerhedsrepræsentanten informere om:

Sommerfuglestuen:

24832556

Skovbærstuen:

24832565

Hyldebærstuen:

29336216

Solbærstuen:

24980671

Blåbærstuen:

24980670

Jordbærstuen:

24980666

Hindbærstuen:

24980667



Sikkerhedsarbejdet

Brombærstuen:

24980668



Beredskabsplan

Kirsebærstuen:

24980669

Ledelsen:

21 127180
20127960

HERMED NOGLE NYTTIGE
INFORMATION TIL EN GOD
START I BØRNEHUSET
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:
I vil opleve, at det kan være svært at få en
parkeringsplads. I skal have et parkeringskort til bilen hos ledelsen og det skal være
det rigtige kort, der findes et til vuggestuens p-plads og et til resten af området. Personalet skal helst ikke holde på vuggestuens
p-plads. Det er Europark der har kontrollen i
området. Parker ikke på nedkørsler eller
brandvej – det kan koste en bøde.
Sygdom:
Ved sygdom ringes der for vuggestuepersonalet til Gitte s mobil, bhv.´s personale ringer på bhv.´s tlf. Man ringer sig syg inden
kl. 7.00, ved raskmelding ringes der inden
12.00. Er man syg en fredag, regner vi med

du er rask mandag. Er du ikke det skal du ringe
igen mandag morgen. Ved du aftenen før at du
er syg, og du har en åbner. Må du meget gerne
kontakte Gitte eller en kollega der kan møde
ind for dig.

Mobiltelefoner:
Husets politik er at man ikke har sin egen mobil
telefon med på arbejde. Den kan tjekkes når
der er pause. Dog ligger vi op til at vi ikke
snakker i mobiltelefon på p. stuen, samt at vi
vægter samtalen på p. stuen.
Du må meget gerne give dine børn, familie og
andet dit arbejdsnummer, så de kan komme i
kontakt med dig. Du er også velkommen til at
bruge vores tlf. til opkald til lægen eller lign.

.

Rygning:
Rygning er tilladt i pauserne og foregår i oppe
ved universitetets cykelskur tæt på vuggestuen.
Påklædning:
I vores børnehus prioriterer vi meget at være
ude med børnene, det kræver at du har tøj i
institutionen til al slags vejr.
Huset har også en politik om at vi går anstændigt klædt. Dvs. at vi ikke har nedringet bluser på og heller ikke viser underbukser.
Ansvarlig for løntilskud
Gitte Vesterskov Sørensen har ansvaret for
alle der er ansat i løntilskud i huset og er kontakten til Jobcenteret.
Hvis der er spørgsmål eller der opstår problemer under vejs i ansættelsesperioden, skal
Gitte kontaktes.
Hun vil også løbende under ansættelsen spørge ind til din trivsel i huset.

