Kære ny forælder i Paddehatten
Forældrebestyrelsen vil vi gerne byde dig og dit barn velkommen til Paddehatten i Grejs; vi håber, at I må blive rigtigt
glade for jeres tid her.
For os som bestyrelse er det vigtigt, at alle, både børn og voksne, hurtigt føler sig velkommen i Paddehatten såvel som
i Grejs og omegn. Du er derfor altid velkommen til, at tage fat i en fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål, som vi kan
hjælpe på vej med. Du finder kontaktinformationer om bestyrelsen i folderen ’Bestyrelsen i Paddehatten’, som du har
fået udleveret.
Vi håber endvidere, at nedenstående kan bidrage til en god start for dig og dit barn.

Praktisk information
1. DayCare
DayCare er det online system, hvor du tjekker dit barn ind/ud når du afleverer/henter barnet via de skærme, der er i
vuggestuen/børnehaven. Du kan i systemet indtaste, hvad tid du henter dit barn, og om det bliver afhentet af en anden
end ’normalt’ (fx en bedsteforældre).
DayCare kan også bruges til at hente en masse nyttig information. Første gang du logger ind på systemet skal du gøre
det via en computer og sørge for at oplyse dit mobilnummer og din mail, hvorefter du modtager direkte information
når leder eller medarbejdere fra Paddehatten lægger ny vigtig information som f.eks. nyhedsbreve ugeplaner m.v.
derind.
Hvis du downloader App’en DayCare på din Smartphone, kan du nemt logge ind og læse den seneste information fra
institutionen. Det er bl.a. på DayCare årsplan, nyhedsbreve, referat fra bestyrelsesmøder, ugeplaner for stuerne (kun
børnehaven) og meget andet nyttig information lægges ind.
Det er også på DayCare, du skal indmelde, om dit barn kommer i de forskellige ferieperioder i løbet af året, og du kan
melde dit barn syg/fri, når det er aktuelt.
På DayCare kan du også finde fanen ’legelister’ og herunder kontaktinformation på andre forældre, hvis du skal lave en
legeaftale til dit barn.
Gå bare løs, der er en masse god information her.

2. Aktiviteter i Paddehatten
I løbet af et år er der forskellige aktiviteter i Paddehatten, hvor børn og forældre inviteres. Nogle aktiviteter er arrangeret
af bestyrelsen i samarbejde med Paddehatten og andre af Paddehatten selv. Hvis du ikke har fået udleveret en
årskalender kan du altid spørge efter den blandt personalet, så du får de respektive datoer. Du kan også finde den på
DayCare.
Vi opfordrer naturligvis til at deltage i de forskellige aktiviteter både for dit barns og din egen skyld. Det er ofte rigtig
hyggeligt og en god måde at lære andre fra området at kende og skabe relationer.
Blandt aktiviteterne kan vi nævne valgaften ofte inkluderet med et foredrag eller spændende information fra personalet
i Paddehatten (forår), sommerfesten (midt juni), arbejdsfredage (forår og efterår), fællesspisning på stuerne
(september), Paddehattens fødselsdag (1. oktober), fotodag (første lørdag i november) og julecafé med luciaoptog
(december).
Vi håber rigtig meget, at det er noget du vil tage tid til at deltage i.
Paddehatten har desuden en profil på Instagram, hvor der af og til uploades situationsbilleder fra hverdagen i huset.
Du kan følge med på paddehattengrejs. Rigtig god fornøjelse.

3. Grejs og omegn
Grejs er en lille hyggelig by, hvor fællesskabet er i fokus. Hvis du ikke allerede har været forbi, vil vi anbefale dig at
besøge følgende sider, der kan hjælpe dig godt på vej til at lære lokalsamfundet at kende:




https://grejs.dk/ Relevant information om Grejs og omegn herunder
o Grejs’ årlige byfest (uge 23)
o Foreninger
o Aktiviteter
Facebook: ’Opslagstavlen i Grejs’

Med ønsket om en rigtig god tid i Paddehatten.
Bestyrelsen

