Praktiske oplysninger:
Goddag og farvel:
Det er vigtigt, at barnet og I forældre altid siger goddag og farvel til en voksen.
Aflevere I efter kl.9.00, må I ikke forvente, at der er voksne, der har tid til at vinke
med børnene, eller samtale med personalet om diverse.
Af hensyn til hinanden, og med respekt for institutionens ting, forventer vi, at
børnene lægger de ting, de leger med på plads inden, de går hjem.
Hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene, skal vi vide besked.
Der er altid muligt at bede personalet om en tid til en samtale, hvis I har brug for
dette.

Ferie:
Vi udnytter vores personalemæssige ressourcer bedst, hvis personalet holder ferie
eller afspadserer, når der er færrest børn, hvorfor det er vigtigt at tilbagemelde og
overholde tidsfristen.

Forældresamarbejde:
Det er af stor betydning for børnenes trivsel, at der er et godt samarbejde mellem
forældre og personale. Derfor er det vigtigt, at børn og forældre får en god
modtagelse, når barnet starter i Børnehuset. Når vi får besked om, at dit barn skal
starte, sender vi brev med invitation om at besøge os. Ved dette besøg giver vi os god
tid til at vise rundt og få en snak om barnet og evt. de specielle hensyn, som skal
tages. Ligeledes vil vi orientere om Børnehusets pædagogiske holdninger og snakke om
gensidige forventninger. Der kan evt. aftales flere besøgsdage. Det er vigtigt, at
forældrene og personale taler åbent og ærligt sammen om barnets trivsel og

relevante forhold i hjem og Børnehuset. Vi opfordrer til at spørge, hvis der er ting,
du undrer dig over.
Når barnet starter i Børnehuset, bliver der tilknyttet en kontaktvoksen. Denne
kontaktvoksen tilbyder en 3 måneders samtale og senere flere løbende.

Sko overtræk:
Der vil forefindes blå poser til overtræk i Børnehusets garderobe, som skal bruges.
Med disse undgår vi, at børnene skal lege på et snavset gulv.

Skiftetøj:
Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning.
Børnene skal medbringe tøj/skiftetøj, som passer til årstiden. Det er godt at have
tøj/sko, som barnet selv kan tage af og på. HUSK navn i alt tøj/fodtøj.
Hvis dit barn bruger ble, skal disse medbringes.

Garderobe/Oprydning:
Det er vigtigt at huske at tage de ting med hjem, som dit barn har lavet, ting som de
ofte har lagt stort arbejde i. Det er forældrenes ansvar, sammen med barnet, at
rydde op i garderoben, når børnene går hjem. Ligeledes at tømme garderoben til
rengøring hver fredag. Anbring så lidt bagage i garderoberne som muligt.
Husk i øvrigt også at tjekke, om der evt. skulle ligge noget tøj, som har gemt sig i
vores glemmekasse.
Der må ikke forefindes plasticposer i garderoben. Brug evt. stofposer.

Opslagtavler:
HUSK at kigge på opslagtavler både i garderoben og i køkkenet. Gå ikke glip af vigtige
informationer, praktiske oplysninger og måske en sjov bemærkning. Eventuelle
aktiviteter i løbet af ugen, vil ligeledes fremgå af opslagstavlerne.

Måltider:
Morgenmad: Børnehuset tilbyder morgenmad fra kl. 6.30-7.15. Morgenmaden består
af cornflakes, havregryn med rosiner (uden sukker). Hertil tilbydes mælk og vand.
Formiddagsmad: Fra ca. kl. 9.00. Vi tilbyder frugt/grønt og noget groft
(rugbrød/knækbrød/boller eller andet) og dertil vand.
Frokost: Småbørnene spiser ca. kl. 11.00 og Børnehaven spiser ca. kl. 11.30. Børnene
får rugbrød med pålæg eller varmt mad. Dertil mælk og vand.
Eftermiddagsdag: Fra ca. kl. 14.00. Vi tilbyder frugt/grønt og noget groft
(rugbrød/knækbrød/boller eller andet) og dertil vand.

Fødselsdage:
I Børnehuset bliver barnet fejret på dagen (eller så tæt på som muligt). Der bliver
sunget fødselsdagssang og barnet får en fødselsdagsgave. Fødselsdagen kan også
holdes i barnets hjem (forældrene sørger for transporten frem og tilbage, hvis
barnet bor langt væk fra Børnehuset). Når man vælger at fejre barnets fødselsdag i
Børnehuset, kan man enten vælge at fejre fødselsdagen med hele børnehaven, eller
Småbørnsgruppen eller hele Børnehuset.Man kan vælge at medbringe; én kage eller
frugt eller pølsehorn eller pizzasnegle eller… (KUN 1 ting) (minus slikposer)

Mindfulness:
I Børnehuset tilbyder vi alle børn mindfuldness/hvilestund fra kl. ca 12.30-13.00, og
til de børn der har brug for en middagslur er der også mulighed for det. Barnet bedes
medbringe; dyne, pude evt. sovebamse/sut.
I Småbørnsgruppen sover barnet i barnevogn. (Børnehuset har barnevogne med
tilbehør dyne/pude) I bedes medbringe sovebamse/sut.

Sygdom:
Vi modtager kun raske børn, hvilket vil sige, at de skal kunne deltage i de almindelige
aktiviteter, såvel indenfor som udendørs. Af hensyn til de andre børn og voksne, vil vi
gerne vide besked, hvis dit barn skulle få en smitsom sygdom. Hvis dit barn bliver sløj
eller får feber i løbet af dagen, vil vi kontakte jer.
Vi vil gerne have, at I giver os besked senest kl. 9.00, hvis jeres barn holder fri, er
syg eller møder ind senere.

Medicin:
Personalet er ikke uddannet til at observere og behandle syge børn. Derfor bør
medicingivning i Børnehusets åbningstid begrænses mest muligt. Når barnet efter
smitsom sygdom igen kommer i Børnehuset, bør eventuel fortsat medicinering gives på
tidspunkter uden for åbningstiden.
Ved kronisk sygdomme er der undertiden behov for at give medicin i løbet af dagen.
Såfremt vi har påtaget os at give et barn den ordinerede medicin, skal der forelægge

dokumentation fra egen læge og medicinen skal være i original emballage med
ordineringslabel fra apoteket.

Overgangen mellem børnehave og skole:
Vi har et tæt samarbejde med Arrild skole og SFO.
De ældste børn/førskolebørnene starter i Arrild skole efter sommerferien. Fra uge 5
starter årets indskolingsforløb for børnene, der er tilmeldt kommende
børnehaveklasse. De skal en ugentlig dag være på skolen og ”prøve at gå rigtigt i
skole”. De skal øve sig i at finde rundt på skolen, mærke hvad det vil sige at gå i skole
samt lave skolearbejde. Efter aftale vil de også komme på besøg i SFOen. Målet er at
skabe en tryg overgang mellem daginstitution og skolen.

