Opstart i Paddehattens vuggestue…
For at komme bedst muligt fra start, vil vi gerne fortælle hvordan vi forestiller os, at
opstarten skal forløbe.
På den dag I har pladsen fra, vil vi gerne have at I laver en aftale om en samtale med
stuens pædagog. Det betyder at barnets primærpædagog har mulighed for at tale med
jer om barnet og planlægge opstarten i fællesskab. Vi har selvfølgelig nogle gode
erfaringer vi gerne deler med jer, men det er jer der kender barnet og det er derfor
vigtigt at vi i fællesskab får planlagt det, så det er bedst for barnet. Både Mor og Far
er meget velkommen den første dag, så vi kan få hilst ordentligt på hinanden.
Som udgangspunkt, er det en god ide at afsætte en uge, max 14 dage til en god
indkøring. De første par dage er I her sammen med barnet og derefter gradvis komme
nærmere og nærmere det der ligner jeres hverdag. Vores erfaring er, at vi får en bedre
kontakt til barnet, når forældrene ikke er her. Derfor foreslår vi, at I på 2. dagen går
½-1 time efter aftale med pædagogen. Alt efter barnets reaktion, kan man eventuelt
udvide med søvn på 3. dagen. Det er dog vigtigt, at vi kan få kontakt til jer, når/hvis
vi fornemmer at barnet har brug for sine forældre.
Vi vil gerne have at barnet har en ”tryghedsting” med (en bamse, en sut, en klud eller
andet). Det kan være et vigtigt holdepunkt, når der er meget nyt i en stor ny verden og
man skal øve sig på at undvære Far og Mor.
Der vil være en primærvoksen omkring barnet i starten, men ret hurtigt vil barnet
blive tryg ved de andre voksne på stuen og i vuggestuen. Det vil altid en pædagog der
har det overordnede ansvar for barnet og overblik over samarbejdet med jeres familie.
Når det er sagt, er det naturligvis barnet selv der vil vælge sin yndlingsvoksne, når
der er gået noget tid.
Vi vil i opstartsfasen have fokus på, at holde en tæt kontakt til jer og informere jer om
barnets trivsel. Det samme forventer vi selvfølgelig af jer.
Alt det andet der er omkring barnet, indkøring og vuggestuelivet, aftaler vi den første
dag.
Omkring 2 års alderen afholder vi en samtale, med udgangspunkt i dialogprofilen
(Hjernen og hjertet), hvor vi snakker om barnets udvikling, dagligdag og fremtid i
Paddehatten.
Hvis I eller vi har behov for yderligere samtaler, er der selvfølgelig mulighed for det.
Vi glæder os til at lære jeres barn og jer at kende…
Med venlig hilsen Personalet i Paddehattens Vuggestue…

