VELKOMMEN til Feldballe Frie Børnehus
Børnehuset lægger stor vægt på et nært familiesamarbejde og har gode traditioner for
samvær, f.eks. sommerfester, julekomsammen, legepladsdag osv, hvor forældre,
søskende og bedsteforældre inviteres med - men vigtigst af alt: den daglige snak, når
børnene kommer og hentes.
I skal være forberedt på, at det er en stor omvæltning at starte i børnehave, men vi håber,
gennem et åbent og godt samarbejde, at kunne støtte jeres barn bedst muligt. I er altid
velkommen til at være i børnehuset, når I har lyst og overskud hertil. Især i starten håber
vi, at I har mulighed for at være her sammen med jeres barn, så det gennem jer kan blive
tryg ved os og børnehuset. Hvis I har mulighed herfor, vil vi anbefale, at de første dage er
korte.
I er også meget velkommen til at komme på besøg, inden jeres barn starter. Det er en god
idé at ringe i forvejen og aftale et tidspunkt til besøg.
Den daglige kontakt med personalet sker oftest, når I afleverer og henter barnet. Uanset
hvem fra personalet, der modtager beskeden, vil den blive givet videre til det relevante
personale. Ligeledes vil I også få vigtige beskeder om hændelser i løbet af dagen, når I
henter.
Vi åbner og lukker Børnehuset i vuggestuen hver dag, hvilket betyder at vi fra kl. 6.30 til
8.00 og igen ca. fra 16.00- 17.00 er sammen de først-mødte og de sidst-hentede Spilopper, Krudtugler og Tyvstartere fra både vuggestue og børnehave.
I forbindelse med barnets start i børnehuset, vil der blive tilknyttet en fast kontaktperson.
Kontaktpersonen er den voksne, der har overblikket over barnets hverdag i Børnehuset.
Er der noget, I kommer i tvivl om eller undrer jer over, må I endelig sige til,
Endnu en gang velkommen til børnehuset.
På personalets vegne
Mette Holm Michelsen
Daglig leder
Feldballe Frie Børnehus
tlf : 69692551

Adresse:

Feldballe Frie Børnehus
Kejlstrupvej 7
Feldballe
8410 Rønde

Telefon:

69692551

Mail:

mh@feldballe-friskole.dk

Åbningstider:

Børnehuset åbner hver dag kl. 6.30
Mandag-torsdag lukker vi kl. 17.00
og fredag kl. 16.00.

Børnegruppen:

Børnehuset er normeret til 30 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
I perioder kan der være indskrevet flere eller færre børn (+/- 10%).
Børnehusets ledelse styrer selv dette under hensyn til særlige
behov, ventelister og hensyn til børnegruppen.

Fast personale:

Daglig leder
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagogmedhjælper
Pædagogmedhjælper
Pædagogisk assistent

Mette Holm Michelsen
Berit Widahl
Rikke Allermand Larsen
Majbritt Gysting
Dorte Kni Norup
Karen Brandenborg
Veronica Friis

I perioder kan vi være heldige at få ekstra personale tilknyttet. Det
kan være i forbindelse med aktivering, arbejdsprøvning, praktik
etc.
Støttepersonale:

Ind imellem er der børn med særlige behov, som bliver tilkendt
ekstra støtte til videre udvikling. Børnehuset har derfor i perioder
ekstra personale - også fra PPR til at varetage disse støtte- og
inklusionsopgaver.

PPR:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kommer jævnligt i huset
(talepædagog, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut).

Dagens gang:
06.30-08.00

Morgenmad, morgenhygge og stille leg i vuggestuen.

08.00-09.30

Leg og aktiviteter på stuerne og legepladsen.

09.30-11.00

Leg og aktiviteter fortsætter. Specielle aktiviteter: ture, opgaver,
musik, fælleslege, kreative aktiviteter.

11.00-13.45

Grupperne Krudtugler og Tyvstartere holder samling med sang,
historier og snak. Der dækkes bord og spises, hvorefter vi går på
legepladsen. De børn, som har behov for en middagslur, sover.

13.45-14.15

Eftermiddagsmad.

14.15-16.00

Leg og aktiviteter fortsætter – ude og inde.

16.00-17.00

En del af børnehuset lukkes af, og vi slutter dagen i vuggestuen.

Alle tidspunkter er vejledende.
Aflevering af børnene:
Det er vigtigt at have lidt tid, når I afleverer barnet. Komme ind og få overtøjet af,
madpakken/frugtmadpakken i køleskabet, sætte brikken ved uret, så barnet ved, cirka
hvornår det skal hjem. Aftal med barnet, om der skal vinkes farvel og om der er behov for
hjælp til det fra vores side.
Vær altid sikker på, at I har haft kontakt med en voksen og givet evt. beskeder, f.eks. om
barnet er kommet sent i seng, har haft en træls morgen, om det bliver hentet af andre etc.
Har I travlt en morgen og skal hurtigt af sted, så sig til, så vi kan ”tage over”.
Afhentning af børnene:
Lad barnet få afsluttet, det som det er i gang med (ikke nødvendigvis gjort færdigt). Støt
dem i at rydde op efter sig.
Flyt klodsen til ”gået hjem” og husk oprydning i garderoben. Husk altid at sige farvel til
personalet!
Vi må ikke udlevere barnet til andre end forældremyndighedsindehavere, med mindre
andet er aftalt.

Selve dagen:
Kommer jeres barn ikke i børnehuset en dag, vil vi af hensyn til planlægningen af dagen
og spontane ture bede jer ringe og give os besked inden kl. 9.00. Har I ikke givet besked
om, at jeres barn møder senere end kl. 9.30, kan I risikere at der ikke er nogen i
børnehuset, når I kommer. På ikke planlagte ture vil vi altid være hjemme senest kl. 12
eller være så tæt på børnehuset, at børnene hurtigt kan hentes.
Børn, der møder tidligt, må gerne spise morgenmad i børnehuset. Vi har altid havregryn
og cornflakes. Hvis jeres barn ønsker noget andet, skal det selv medbringe det.
Morgenmaden bliver ryddet væk kl. 7.30. Skulle det ske, at jeres barn ikke har nået at få
morgenmad derhjemme, så giv personalet besked herom, så det kan klares i børnehuset –
også efter kl. 7.30.
Vi starter dagen stille og roligt op i vuggestuens lokale og sætter ingen aktiviteter i gang.
Børnene finder selv ud af, hvad de vil lave: lege, læse eller måske ligge og vågne helt op
på madrassen eller hjælpe med praktisk arbejde. Det er vigtigt at få startet dagen på en
god måde: Få sagt godmorgen til dagen i børnehuset og få sagt ordentligt farvel til far eller
more. Mange af børnene vil gerne vinke farvel sammen med en fra personalet, og det er
selvfølgelig ok.
Ved 8-tiden går børnehavebørnene op i børnehavens lokaler, og i løbet af
morgenen/formiddagen sætter personalet nogle aktiviteter i gang. Det er oftest et tilbud til
børnene, som de kan deltage i efter lyst, Ind imellem laver vi også nogle ting, som alle
børn skal deltage i. Mange af vores materialer står fremme og er med til at inspirere
børnene til selv at gå i gang med forskellige projekter.
I løbet af dagen deler vi eller lader børnene dele sig så meget op som muligt: i
dukkekrogen, værksteder, legepladsen, gangen, køkkenet og grøn stue.
Da vi har mange børn, der har stort lyst og behov for at lege ude, har vi den regel, at fire
børn må være alene på legepladsen. Er der flere, der gerne vil ud at lege, prøver vi at
frigøre en voksen til at gå med.
Tyvstartere er de ældste børn i børnehave, som skal starte i skolen næste år.
De har en ugeplan med turdage, musik/rytmik og andet tema-arbejde.
Krudtugler er de yngste børn i børnehaven, øver sig på mange ting der har med i
overgangen fra vuggestue til børnehave at gøre, og har som Tyvstarterne flere ugentliǵe
aktiviteter og 2 gange om ugen børnehaven helt for sig selv, med plads til fordybelse og
leg, mens de ældste er på tur.
Spilopperne har ligeledes deres eget ugentlige program for div. aktiviteter.

Legepladsen:
På legepladsen er der lagt vægt på at tilgodese børnenes naturlige motoriske udfoldelse:
løbe op og ned ad bakken, klatre, kravle igennem, løbe, balancere m.m.
Vi varierer mellem at det er helt fri leg, voksen-styrede lege og lege sammen med de
voksne.
Spilopperne har deres egen afdeling af legepladsen, men vi er ofte også sammen på kryds
og tværs i mindre grupper udenfor.
Samling og spisning:
Grupperne samles kl. 11.00 og starter med ”samling”. Her øver vi os i at sidde stille og
lytte til hinanden. Vi synger, læser, fortæller om oplevelser, snakker om dage og årstider
og meget mere.
Når vi spiser, prøver vi at holde almen bordskik. Vi starter først med at spise, når alle er
klar og der er sagt ”værsgo”. Man spiser en mad færdig, før man starter på den næste,
man bliver siddende på sin stol, mens man spiser osv.
Børnene rydder selv op efter sig. Efter middag går vi som regel alle en tur på legepladsen.
Der er mulighed for middagslur for dem, der har behov. Børnene puttes og får deres egen
seng. I skal have dyne, pude og evt. sut og sovebamse med, som kan ligge i børnehuset.
Praktiske bemærkninger:

Forældreintra:
Når jeres barn starter i børnehuset, vil I få udleveret en vejledning og en adgangskode til
børnehusets forældreintra. Man logger ind på forældreintra via hjemmesiden
www.feldballe-friskole.dk, som er opdelt i hhv. børnehus og skole.
På forældreintra vil I modtage alle relevante informationer, nyhedsbreve, besked om
ferietilmeldinger og andet.
Skole og børnehus er også på facebook – søg på feldballe friskole & børnehus

Påklædning:
Det er vigtigt, at jeres barn har praktisk tøj på, som kan tåle at blive brugt. Det kan ikke
undgås, at der ind imellem kommer lim, mudder e.l. på tøjet.
Barnet skal medbringe en velpakket taske med ekstra tøj fra inderst til yderst. Vi er ude
hver dag, så husk også overtøj og fodtøj efter forholdene (indesko, regntøj mv.). Alt skal
være mærket med tydeligt navn.
Af hensyn til rengøring af garderoberummet skal de tømmes hver fredag.
Madpakken:
Jeres barn skal medbringe en madpakke hver dag, med mindre der er givet besked om
andet. Den opbevares i køleskabet med tydeligt navn på.
I kan altid se, hvor meget barnet har spist, da vi putter resterne tilbage i madkassen. Bliver
barnet sultent udenfor den egentlige spisetid, kan det tage en mad ved køkkenbordet. Giv
så vidt muligt sund mad med: rugbrød, grovboller, frugt og grønt.
Børnene får vand til frokost, men ønsker I, at jeres barn skal mælk (ikke saftevand eller
juice), er I velkommen til at give barnet mælk med til madpakken.
Eftermiddagsmad:
I daglig tale kaldet ”frugt”. Jeres barn skal selv have frugtmadpakke med, som I om
morgenen skal lægge i den kasse i det store køleskab i gangen, hvorpå barnets
gruppenavn står.
Madpakken skal tilstræbes at være sund og mættende og kan f.eks. bestå af årstidens
frugt og grønt samt noget brød.
Fødselsdage:
Vi vil meget gerne være med til at fejre børnenes fødselsdage her i børnehuset. Vi har et
helt ritual med fødselsdagsplakat, sange, gave fra skattekisten, fødselsdagsstol m.v.
Forældrene har tidligere ønsket, at der ikke blev uddelt noget ved fødselsdagen, og dette
er indtil videre gældende.
Børnehuset tager ikke på samlet fødselsdagsbesøg. Vi ville egentlig gerne, men ville være
nødt til at sige nej tak til besøg hos dem, der kræver bustransport, hvorimod vi ville kunne
sige ja tak til dem, der bor i gå-afstand. Det vil ikke være rimeligt overfor børnene, og vi
har derfor valgt en anden løsning.

Hvis I inviterer nogle af børnene til privat fødselsdag, opfordrer vi til, at det foregår i
weekenden. Selv om det er små børn, er de meget sårbare, og det rammer dem hårdt,
hvis en flok pludselig bliver hentet til fødselsdag, og de ikke er blandt. Vi vil meget gerne
være behjælpelige med at sammensætte en ”gæsteliste”.
Medbragt legetøj:
Børnene må gerne have eget legetøj med i børnehuset i begrænsede mængder. Børnene
skal være villige til at låne det ud, og de skal selv holde styr på det. Lidt mere specielle
klenodier kan evt. vises frem til samling og ellers opbevares på kontoret (f.eks.
lommekniven fra ferien, spændende fund m.v.).
Vi påtager os intet ansvar for legetøj, der bliver væk eller går i stykker.
Sygdomme hos børnene:
Er jeres barn sygt, må det af hensyn til barnet selv og de andre børn ikke komme i
børnehuset. Smittefaren er stor, når så mange børn er samlet på ét sted, og vi opfordrer
forældre til at holde barnet hjemme, til det er helt rask. En ekstra dag giver barnet
mulighed for at komme til kræfter igen og dermed få en bedre immunitet overfor ny smitte.
Bliver barnet sygt i børnehuset, henvender vi os til jer og finder frem til en løsning. Derfor
er det vigtigt, at vores kartotekskort altid er ajourført med oplysninger om telefonnumre,
arbejde, evt. kurser, evt. alternative telefonnumre til bedsteforældre eller andre.
Lus er ingen sygdom, men dog et problem, som ser ud til at være blivende. Vi opfordrer til,
at I tjekker jeres barn for lus mindst én gang om ugen – og hver dag i perioder, hvor der er
opslag i børnehuset om luse-udbrud.
Husk at give os besked, når jeres barn har lus, så vi kan oplyse andre forældre om at
være ekstra opmærksomme. Kun ved solidarisk at tjekke børnene for lus, kan vi holde
plagen nede.

Kontakt til børnehuset:
Den vigtigste kontakt er den daglige, når I henter og bringer jeres barn. Har I brug for at
snakke med os derudover, kan vi til enhver tid aftale et tidspunkt, hvor der tid og ro til at
tale sammen. I vil efter ca. 3. måneder blive tilbudt en opstartssamtale, hvor det at starte i
børnehave for jer og jeres barn vil blive snakket igennem.
På den hvide opslagstavle i gangen skriver vi, hvis der er foregået eller skal ske noget
specielt, så husk at se efter hver dag. Akut-opslag sættes på indgangsdøren. Planlagte
aktiviteter, emner o.l. vil blive beskrevet i nyhedsbrevene, som I vil få via forældreintra.
Det er personalets og bestyrelsens ønske, at børnehuset har mange gode traditioner for
samvær med familierne. I er altid velkomne til at tilbringe tid i børnehaven, og det er
bedsteforældre med tid og lyst også. Det er ikke sikker, vi har tid til at snakke med jer, og
vi kan heller ikke garantere, at I ikke bliver sat i arbejde – men velkomne, det er I.
Herudover er der også en del planlagte muligheder for at være sammen:
Bedsteforældredag:

Én gang om året inviterer vi bedsteforældrene til at komme og
være med i børnehaven. I mangel af bedsteforældre har børnene
ind imellem lånt en nabo, en moster osv. Det er altid den første
fredag i september.

Fælles arrangementer: Børnehuset inviterer forældre, søskende og bedsteforældre til
f.eks. sommerfest, julehygge osv.
Børnehusets forældreråd:
Anna N Dalgaard
Laura Brøsted
Mathias T. Kokholm
Julie F. Rasmussen
Charlotte Malmkjær
Nikolaj Hygebjerg

Asger/Jakobs mor
Albert/Lærkes mor
Ingrid/Thøgers far
Alexanders mor
Mirabella/Anemones mor, suppleant
Sofus far, suppleant

