Velkommen til
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Tlf: 29880352 • www.bornehusetostergade.dk

Børnehuset Østergade

Traditioner

Vi er en privat institution, med byens bedste beliggenhed. Vi er normeret til 20 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn

I Børnehuset Østergade har vi mange skønne mærkedage

Vi ligger lige ved parken, skov og strand, Byen og havnen ..
Legepladsen er stor og med mange hyggekroge, med mulighed for leg
og motorisk udfoldelse.
I Børnehuset har vi madordning med fast køkkenpersonale, som står for
alle børnenes måltider indenfor vores åbningstider.

Kontakt
Elefanterne: 29 88 03 52 , Musene: 22902878,

Fastelavnsfest. En super hyggelig dag, hvor alle som har lyst, møder udklædt. Vi synger fastelavnssange og slår katten af tønden.
Påskefrokost. Dagen byder på æggevæddeløb, jagt på påskeharen samt en
lækker påskefrokost.
Bedsteforældredag. Torsdagen før St. Bedefredag byder vi bedsteforældrene ind til en dag sammen med deres barnebarn. Dagen vil være fyldt med
hyggelige aktiviteter og Børnehuset er vært for kaffe og frokost.
Løb for Livet: Hvert år afholder vi i børnehuset, vores eget Stafet for Livet,
hvor børnene løber penge ind til kraftramte børn.

Hjemmeside: www.bornehusetostergade.dk

Dagskoloni: For en dag flytter Musene og Elefanterne ud i det naturskønne område ved Refshammer. Børnene skal både afleveres og hentet i det
blå.

Mail: post@bornehavenostergade.dk

Sankthans. Børnene laver en fin heks, som vi sender af sted til Bloksbjerg.

Ind og udmeldelse

Sensommerfest: Forældre og søskende inviteres til fællesspisning på legepladsen. Alle medbringer er ret til fællesbuffet.

Vuggemusene: 29 88 19 59

Ind- og udmeldelse af børn sker via kontakt til Børnehuset

Åbningstider
Mandag-onsdag kl.6.15—16.45
Torsdag

kl. 6.15—17.00

Fredag

kl. 6.15—16.00

Lukkedage
Børnehuset holder lukket alle danske helligdage og weekender, samt
Grundlovsdag den 5. juni og Juleaftensdag den 24.12.

Lygtefest. Vi inviterer til et super hyggeligt udendørs arrangement i lygternes skær.
Julehygge. Børnehuset er vært for gløgg og æbleskiver og der laves julepynt.
Luciaoptog. Solsikkerne inviterer deres forældre til optog.
Juleafslutning. Børnene og personalet hygger med sange og julemiddag.
Overnatning for Solsikkerne. Solsikkerne møder ind til en dag med en masse aktiviteter og slutter af med at overnatte i Børnehuset.
Afslutning for Solsikkerne. Solsikkerne inviterer deres forældre , søskende
og bedsteforældre til en forestilling med efterfølgende afskedskaffe.

Børnehusets forældrebestyrelse

Opstart i Børnehuset

På Famly og opslagstavlen kan info om bestyrelsen ses. Bestyrelsen
besvarer gerne spørgsmål, og modtager gerne ris og ros.

Opstart i børnehave:
For at få den bedste start i børnehuset anbefaler vi, at I og jeres barn
kommer på besøg inden opstart. Denne dag kan man også sammen
med personalet tale om, hvordan en god start vil være for netop jeres
barn. De fleste børn har brug for en blid start med ikke alt for mange
timer alene i børnehuset de første par dage. Men børn er forskellige,
så vi aftaler, hvordan netop jeres opstart skal være.

Der er generalforsamling 1 gang om året, hvor der vælges nye forældre ind i bestyrelsen. Forældrebestyrelses medlemmer vil være slået
op på børnehusets hjemmeside.

Politikker og planer
Børnehuset har udarbejdet:
Kostpolitik
Solpolitik
Alkoholpolitik
Rygepolitik
Sorgplan
Den styrkede pædagogiske Læreplan
Brandberedskabsplan
Alle disse kan ses på vores hjemmeside.

Opstart i vuggemus og Mus
Da vuggestue ofte er barnets første møde med institutionslivet, lægger vi stor vægt på en rolig og tryg opstart. Det er vigtigt, at barnet får
tid og ro til at se omgivelserne og de voksne an, inden de efterlades
på egen hånd. Vi opfordre derfor til, at der er en forældre hos barnet
de første par dage, hvis det er muligt. Alt efter hvor lang tid man har
til indkøring aftales det med personalet på stuen, hvornår og hvor
længe barnet skal være alene i vuggestuen de første gange. Børn er
forskellige og det vil være individuelt, hvor længe et barn har brug for
indkøring. I de tilfælde hvor det er muligt, forsøger vi så vidt det er
muligt at følge barnets tempo og behov.

Gruppeopdeling i Børnehuset
Børnene er delt op i 3 grupper.
Vuggemus er de yngste fra 0- omkring 2 år
Mus er de mellemste fra omkring 2 år til omkring 4 år
Elefanter er de største fra omkring 3, 6 år og indtil skolestart
Når et barn skifter gruppe, er det ud fra en pædagogisk vurdering af
personlige færdigheder for det gældende barn og i samarbejde med
jer.
Elefanterne har til huse på 1. sal og Musene i stueetagen. De to grupper deler indgang og garderobe.
Vuggemusene er også på stueetagen med egne indgang og garderobe.
Beskrivelse af samarbejdet på tværs af grupperne…….

Hverdagen i Børnehuset Østergade:
Vi vil gerne give børnene en stille og hyggelig start på dagen, hvor vi
er samlet både vuggestuebørn og børnehavebørn ved morgenbordet.
Der er mulighed for morgenmad indtil kl. 7.30
KL. 7.30 fordeles børnene ud i deres grupper.
Indtil formiddagsmaden serveres, vil der være mulighed for fri leg,
samt en formiddagslur til de mindste vuggestuebørn.

Sol og sommer
Sommer er en skøn tid, hvor vi tilbringer rigtig meget tid udenfor. Det er sundt at være ude i solen om sommeren, når man
tager sine forholdsregler. Solens stråler kan være farlige og
derfor er det vigtigt, at I smører jeres barn godt ind i solcreme
om morgenen, så sørger vi naturligvis for at smøre dem godt
ind til middag. Vi benytter Derma/ Matas solcreme, som begge er uden parfume og parabener.

Legetøj

Kl. 9.00 er der formiddagsmad og samling.

I børnehuset må barnet ikke have deres eget legetøj med.

kl. 9-11 er tiden, hvor der er planlagte pædagogiske aktiviteter.

Fotografering

Kl. 11.00 serveres der middagsmad.

Vi bruger ofte vores kamera både hjemme og når vi tager på tur, hvor
vi filmer samt fotografere årets gang i Børnehuset. Billederne og filmene vil blive brugt på vores hjemmeside, FAMLY, til uddannelse
samt til dokumentation i Børnehuset.

Over middag puttes de mindste ud i barnevognene og de mus, der
har behov for en middagslur, puttes på madrasser i et stille rum.

Forældre skal derfor skrive under på, om der må tages billeder af deres barn. Sådan en tilladelse foregår over famly.

Alle andre er ude at lege på legepladsen.
Kl.ca. 14 er der eftermiddagsmad, sovebørnene spiser efterhånden,
som de står op.
Resten af eftermiddagen er der fri leg ude eller inde.

Transport

Kl. 15.30 samles børnene igen på tværs af grupperne.

Vi bruger offentlige transport.

Vi vil meget gerne, at alle børn er her senest kl. 8.45, så vi kan gå i
gang med vores samling/lege/aktiviter uden forstyrrelser. Det kan
være forstyrrende, hvis alle er blevet samlet ved bordet/rundkredsen,
og den voksne så skal til at gå derfra for at tage imod/vinke med et
barn. Det betyder også, at de som sidder ved bordet/rundkredsen,
skal vente på den voksne og måske mister tålmodigheden.
Hvis det ikke er muligt, er det en god ide at vente til efter kl. 9.30 eller
i hvert fald bare liste barnet ind på sin plads.
For langt de fleste børn er det klart det rareste at blive afleveret
inden formiddagsmanden.

Ferie
For at udnytte vores personaleressourcer bedst muligt, vil der op til
hver ferie blive annonceret en ferietilbagemelding på FAMLY, hvor I
bedes melde tilbage om, og hvordan jeres barn evt. kommer i en ferieperiode

Famly
FAMLY er det intra, vi har her i Børnehuset. Man skal hver morgen
tjekke sit barn ind på skærmen ved hoveddøren og skrive hvem der
henter, samt ca. hvornår. Ligeledes skal man tjekke barnet ud, når
man henter igen. Det er kun voksne, der må benytte vores skærm.
Tjek ind og ud, må endelig IKKE gøre det ud for at sige goddag og
farvel til en voksen. Dette er stadig meget vigtigt, da vi ikke vil miste
den personlige kontakt.
På FAMLY kan man følge med i, hvad vi er optaget af i dit barns gruppe. Vi både skriver små opslag, samt ligger billeder ind, så I kan se,
hvad jeres barn har lavet i Børnehuset i dagens løb. Det er også på
FAMLY, man kan læse nyhedsbrev og se beskeder, hvis det feks. er
vigtigt, at jeres barn er her tidligere end normalt pga. tur eller andet.
Det er en meget god ide at tjekke den dagligt. Hent evt. Famly App til
din smartphone eller tablet.
Tjek også altid vores tavler når I henter og bringer, da der også kan
stå nyttig information.
Det er også på FAMLY, at størstedelen af al ferietilbagemelding sker. I
kan bla. også melde jeres barn syg hjemmefra via FAMLY og meget
mere. I er også altid velkomme til at ringe til FAMLY´s hotline: tlf:
89888515

Når barnet går på weekend, er det vigtigt, at garderoben tømmes
helt, så rengøringen kan gøres ordentligt. Ligeledes er det en god mulighed for at få tjekket op på om skiftetøj samt udetøj er up to date.
Forslag til taskens indhold:
Undertøj
2 sæt ekstra tøj
2 par strømper
Termotøj
Regntøj
Tyk trøje eller fleece
Hjemmesko
Forår/sommer: tilføj t-shirt, shorts og solhat.
Efterår/vinter: ekstra varmt tøj, flyverdragt, hue, to par varme vandtætte vanter, et par små vanter( til de ikke våde dage).
Husk navn i alt!

Sovebørn og blebørn skal selv medbringe:
Bleer, lagen, dyne, pude, sut og sovedyr. Husk navn, også på sutter.
Vi har madrasser, barnevogne og seler.

Fødselsdage

Sygdom

Fødselsdage er noget helt særligt, også her i Børnehuset.

I tilfælde af sygdom må barnet ikke komme i Børnehuset og I bedes
melde afbud, enten pr. telefon eller over FAMLY.

Hvis man holder sin fødselsdag her i Børnehuset, ønsker vi at det er
barnet der er i centrum. Vi pynter op og hejser det store flag. Barnets
gruppe har lavet en lille gave og vi synger fødselsdagssang.
Der serveres fødselsdagsboller for den gruppen fødselsdagsbarnet er
tilknyttet.
Hvis barnet har en yndlings bog, så medbring den gerne, så vi kan læse den højt for hele gruppen.
Hvis barnet ønsker at invitere sin gruppe hjem, så aftaler man dette
med personalet.

Et barn er syg, hvis det har feber og hvis almen tilstanden er svækket.
Der sker mange ting i Børnehuset og barnet skal have overskud til at
indgå i lege og aktiviteter.
Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitsomme sygdomme.
Syge børn trives ikke i institutionen og der er stor smitterisiko. Og
husk, børn har samme behov for fred og ro, når de er syge, ligesom vi
voksne har.
Hvis jeres barn bliver syg i Børnehuset, vil I blive kontaktet.
Medicin givning:

Garderobe
Hvert barn har sin egen garderobeplads. Det er vigtigt, at I altid sender rigeligt med skiftetøj med og at fodtøj og overtøj passer til årstiden. Tjek jævnligt at størrelsen passer. Husk navn i alt tøj og fodtøj
Hjælp jeres børn med at få gode vaner. Guide og vejled dem i at rydde op på tøj og støvler. Vis dem, hvor tingene har sin plads, så det er
nemmere at finde det, når det skal bruges.
Tjek op på garderoben, både når I afleverer og henter, om alt er på
sin plads, så hverken børn eller personale skal bruge tid på at lede
efter det. Samt husk at tjekke for vådt tøj.

Hvis et barn har en kronisk eller længerevarende sygdom, laves der
en særlig aftale mellem forældrene og personalet. Forældrene oplærer personalet i, hvordan medicinen skal gives.

Sprogvurdering

Børnehusets måltider:

Morsø kommune har besluttet, at alle børn i Morsø kommune skal
sprogvurderes. Dette gøres i samarbejde med forældrene og gøres,
når barnet er mellem 2,9 og 3,4 år. Formålet ved sprogvurderingen af
børn i 3 års alderen, er at skabe gode rammer for deres udvikling.

Morgenmad: Kan bestå af havregryn, havregrød, havrefras, cornflakes, rugbrød, knækbrød eller boller.

To-sproget børn skal sprogvurderes hvert år.

Middagsmad: Vi serverer en alsidig kost, der følger årstiden. vi har
minimum 1 rugbrødsdag i ugen. Til stort set alle vores middagsmåltider får vi lækkert nybagt brød.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Formiddagsmad: Består altid af frugt og enten knækbrød, rugbrød
eller boller.

I Børnehuset har vi mulighed for at gøre brug af PPR.


Talepædagog

psykolog

pædagogisk konsulent
Konsulentteam
Som består af socialrådgiver, sundhedsplejerske, psykolog, talepædagog og pædagogisk konsulent.
Vi bruger samarbejdet til fagligt sparring omkring det pædagogiske
arbejde. I vil som forældre ALTID blive inddraget, hvis vi søger sparring omkring dit barn.

Forældresamarbejde
I vores pædagogiske arbejde er det vigtigt, at vi har et åbent og tillidsfuldt samarbejde med jer forældre.
Erfarer personalet noget omkring dit barn, der kræver særlig opmærksomhed, inddrager vi jer og byder jer ind til et møde. Her vil vi
spørge ind til, hvordan I oplever jeres barn og sætte ord på, hvad vi er
særligt opmærksomme på.

Eftermiddagsmad: består som oftest af nybagte boller, men kan også
være f.eks. rugbrød, knækbrød m.m.

Madordning
Vi har madordning, hvilket betyder, at vi sørger for alle måltider indenfor institutionens åbningstid.
Vi har ansat en køkkenmedhjælper, som sammensætter vores menuer ved hjælp af inspiration fra fødevarestyrelsens vejledning omkring
sund kost og ud fra vores kostpolitik.
Vi får frisk fisk min. en gang hver anden uge.
Hver dag serveres der årstidens frugt og grønt samt nybagt brød. Til
vores måltider serveres der vand til børnehavebørnene og mælk til
vuggestuebørnene.
Hvis jeres barn har behov for anden mad, end det der serveres f.eks.
på grund af laktoseintolerence eller andet, skal I selv medbringe dette. Ligeledes hvis barnet bruger sutteflaske, skal dette selv medbringes.

Ved overgange fra de forskellige grupper, vil I blive budt ind til møde,
hvor vi sammen sikrer en god overgang og overlevering.
Inden skolestart indbydes I også til møde, hvor vi aftaler, hvilke informationer, der skal gives videre til skolen.
Kontakt os endelig hvis I oplever udfordringer omkring jeres barn eller
har spørgsmål mv.
Hvis man føler, der er problemer, man ikke kan komme med til personalet, kan der også tages kontakt til bestyrelsen.

Praktisk arbejde i Børnehuset

I henhold til vores kostpolitik må man ikke medbringe mad, slik eller
lignende i institutionen. Se vores kostpolitik på vores hjemmeside
www.bornehusetostergade.dk

I foråret og i efteråret har vi forældrearbejdsdage. Her er I med til at
udvikle og vedligeholde Børnehusets fysiske rammer både indenfor
og udenfor. Det er nogle gode dage, hvor sammenholdet og kendskabet i forældre gruppen styrkes. De penge Børnehuset sparer på håndværkerudgifter bruges i stedet på børnene. Vi er afhængige af jeres
opbakning, og derfor er det utrolig vigtigt, at I deltager, så vi sammen
kan give jeres børn de bedste rammer.

I vuggestuen har vi valgt at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger i
forhold til sukkerindtag pr. dag. Børn 0-3 år = 0 gram. Det betyder at
vi f.eks. ikke serveres slik, kage, syltetøj og saftevand sukker på morgenmaden mm.

Til vores arrangementer i Børnehuset er det ligeledes dejligt med forældreopbakning, og vi håber, at I også vil støtte op om disse. Børnene
elsker, når mor og far er på ”besøg” i Børnehuset og har lidt ekstra tid
end normalt.

Den sidste tirsdag i måneden er vores madpakkedag. Her skal barnet
have madpakke med hjemmefra. Det er vigtigt, at madpakkerne også følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

