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Overgang fra Haletudserne :
Når tiden nærmer sig, at barnet skal til at
gå i børnehave, koordinerer Haletudserne
og den nye stue flere besøg, så barnet bliver bekendt med den nye stue og dets
voksne
Overgang fra dagpleje til børnehave :
Inden opstart kommer I på besøg, og aftaler nærmere om opstarten. Dagplejen kan
komme på besøg sammen med barnet inden opstart og dermed lave en overlevering til stuen. Vi opfordrer til at man sætter
en uge af til indkøring hvor man har mulighed for at give barnet korte dage, så det
stille og roligt vænner sig til det nye børnehaveliv.

Endnu engang velkommen til børnehaven vi
glæder os til samarbejdet.
Jeres stue hedder :
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Velkommen til
Børnehaven

Spirerne—Radiserne—Gulerødderne—Rødderne
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Legetøj
Med mellemrum er der legetøjsdag, hvor barnet
må medbringe legetøj (se aktivitetsplanen). Evt.
spørgsmål - snak med de voksne på stuen.
Tur ud af huset
På turdage skal børnene ofte have drikkedunk og
rygsæk med. I drikkedunken skal der være vand.
Se hvornår I skal have det med på aktivitetsplan
der hænger på tavlen ved stuen og på daycare.

Om
Børnehaven
I børnehaven hedder de 4 stuer.
Rødder, Spirer, Radiser og Gulerødder.
På stuerne er børnene mellem 3 og 6 år.
Det varierer i løbet af året, hvor store grupperne er, da vi har løbende indtag af børn i
børnehaven.

Gode råd så barnet bedre mestrer hverdagen.

Medbring tøj som er nemt for barnet at få af
og på

Skiftetøj

Fodtøj de selv kan tage af og på

Tøj der passer til årstiden både ude og inde

En god rygsæk hvor skulderstropperne kan
klikkes sammen ved brystet og drikkedunk
som medbringes når vi skal på tur.

Hjælp børnene med at få ryddet op i garderoben. Skoene skal op på hylden og tøjet hænges på knagen.

Vær opmærksom på at tøjet ikke vender på
vrangen, det er svært for børnene selv at ordne.
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Gruppe 1 og 2
To dage om ugen, mandag og tirsdag formiddag, er
børnene delt op i gruppe 1 og gruppe 2.
Gruppe 1 er for de 3-4 årige og . Rødderne og Spirerne er sammen. Radiser og Gulerødder er sammen.
Gruppe 2 er for førskolebørnene fra alle børnehavegrupperne
Onsdag og torsdag formiddag arbejder vi stuevis. Fredag formiddag er udedag for alle, hvor de voksne i teams skiftes til at have planlægningsmøde.

Fødselsdag
Vi har valgt at børnenes fødselsdag fejres med stuevennerne. Det er muligt onsdage og torsdage, da det
er de dage, vi er sammen stuevis. Vi kan fejre fødselsdagen her eller hjemme hos jer, hvis vi enten kan gå til
jer eller bruge offentlige transportmidler.
Aftal tid, sted og menu med personalet på dit barns
stue og gerne i god tid...(og inden I tager fri fra arbejde, da vi kan have planer i vores kalender)
Samtaler
Vi tilbyder en samtale når Jeres barn er startet i børnehave efter 3-4 måneder. Der er også samtale inden
skolestart. Hvis I eller vi har behov for yderligere samtale kan det selvfølgelig aftales.
Døren til Hannes kontor er også altid åben.

I børnehaven arbejder vi i teams.
Rødder og Spirer er et team og
Gulerødder og Radiser er et team. Det vil
sige at døren mellem de to stuer er
åben morgen og eftermiddag. Personalet
arbejder sammen og har fælles
planlægnings– og sparringsmøder.
Stuerne arbejder meget med tryghed og
nærvær for at få det enkelte barn til at trives, og
i denne sammenhæng er positive
legerelationer og socialt samspil børnene
imellem en væsentlig faktor. Dette
krydret med gode oplevelser, aktiviteter,
åbenhed, smil og knus skaber i vores øjne
en god dag for barnet.
I Paddehatten arbejder vi med pædagogiske lærerplanstema i 3 måneder af gangen. Temaet vil
være omdrejningspunkt for de aktiviteter, vi laver med børnene i denne periode, men vi giver
os også tid til det impulsive og følger børnenes
spor.
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I Paddehatten vægter vi forældresamarbejde
meget højt, og det er vigtigt for os, at vi kan
samarbejde om Jeres barns trivsel. Derfor
betyder det meget, at I som forældre, også
fortæller om jeres hverdag derhjemme eller hvis
der er episoder, der har indflydelse på barnets
trivsel.
På Daycare finder du:

læringsmål for de forskellige aldersgrupper

stuernes aktivitetsplaner, så du og barnet
kan være forberedt på, hvad vi skal lave.

Legeliste, hvor du kan finde telefonnumre
på dit barns legekammerater.

Opdatere dine kontaktoplysninger, så vi altid kan få fat i dig - og du får mail og sms’er,
med vigtig info fra os.


Husk at notere fridage og sygedage på DayCare
gerne inden klokken 9.00

I Paddehatten er der ikke to dage, der er ens,
men en typisk dag kunne se ud som følger :
Kl. 6.15 - Børnene modtages i fællesrummet,
hvor der tilbydes morgenmad indtil klokken
7.15. Der vil altid være to medarbejdere, som
åbner institutionen, men det er ikke sikkert, at
det er en voksen fra dit barns stue. Dog vil de
voksne, der er mødt om morgenen, gerne give
beskeder videre til stuen - og de skal nok tage
godt imod barnet.

kl. 7.30 - En voksen fra hvert team er nu
mødt, og alle går på deres egen stue.
Kl. 9.00 - Frugt, samling og herefter formiddagens aktiviteter.
Kl. 11.00 - Frokosttid.
Kl. 12.00 - På legepladsen
Kl. 14.00 - Eftermiddagsmad i caféform i teams.
Kl. 16.00 - Der er nu tre medarbejdere tilbage
i hele huset. Derfor er det ikke hver dag, at en
fra dit barns stue siger farvel - men vigtige beskeder skal nok blive givet videre til dig.

