Tillæg til Velkomstfolder Spirrekassen

Vuggestuen

…
Vi håber med denne folder at få besvaret nogle af mange spørgsmål du som forælder måtte have.
Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte personalet i vuggestuen.

Barnets start i vuggestue
Når tiden nærmer sig og dit barn skal starte i vuggestue, bedes du kontakte os for at aftale en
dag, hvor du kan komme på besøg med dit barn. Her vil I får en rundvisning og en snak med
om jeres barn.
Det er en stor forandring for dit barn at starte i vuggestue og det er derfor vigtigt at give dit
barn den bedste start som muligt. Det kan være forskelligt fra barn til barn, hvordan den
bedste start sikres. Det er derfor en god ide, hvis du som forælder, har mulighed for at give dit
barn nogle korte dage i vuggestuen i den første tid.

Dagens rytme
Kl. 6.15

Vi åbner Spirrekassen

Kl. 6.30-7.30

Der serveres morgenmad i børnehavens fællesrum

Kl. 7.00

En voksen går i vuggestuen med de børn der er klar

Kl. 8.00

De børn der har behov, puttes til en formiddagslur

Kl. 8.30

Vi spiser formiddagsmad
(max en klapsammenmad og et stk frugt/grønt)

Kl. 9.15

Vi laver aktiviteter

Kl. 10.30-11.30

Vi vasker hænder og spiser frokost

Kl. 11.30 – 12.00

Vi putter børnene til middagslur

Kl. 14-00 – 15-30

Børnene vågner og får eftermiddagsmad

Kl. 16.00 – 16.45

Vi samles på en stue til afslutning af dagen

Hver dag medbringes formiddagsmad, frokost, eftermiddagsmad samt bleer (ikke buksebleer)
Dit barns navn er vigtigt
Dit barns ting kan blive væk – lagt et forkert sted, eller glemt på legepladsen. For at huen
bedst finder sin ejermand igen, så husk at skrive navn på alt - tøj, sko, madkasser, sutter
m.m.

Skiftetøjsliste
Dit barn bruger sin krop hele dagen – både ude og inde, og det kræver skiftetøj i garderoben.
Dit barn vokser, så husk også at tjekke, at skiftetøjet stadig passer dit barn.
Huskeliste
2 body’er
2 par bukser
2 bluser
2-3 par strømper
2 savlesmække (hvis barnet bruger)
2 sutter (hvis barnet bruger)
I garderoben skal der være tøj der passer til årstiden
Vinter
Flyverdragt, sovedragt eller termotøj, vinterstøvler
2 huer
2 par varme strømper
Forår/efterår
Termotøj, regntøj, gummistøvler, sko
Sommer
Solhat og sandaler
Af sikkerhedsmæssige årsager henstiller vi til ingen brug af halstørklæder, huer med
snore der skal bindes eller snore i vanter, jakker og hætter.

Når du afleverer dit barn om morgenen
Når du afleverer dit barn, er det vigtigt at vi informeres hvis barnet har sovet dårligt om
natten eller hvis der er andre atypiske ting der kan påvirke barnet i løbet af dagen. På den
måde kan vi nemmere forstå, hvis barnet reagerer.

Vi henstiller til, at du ikke afleverer dit barn mellem kl. 8.30 og 9.00, da vi i dette tidsrum
spiser vores formiddagsmad. Det kan være svært for barnet at blive afleveret midt i et
igangværende fællesskab og er forstyrrende for de andre børn.

Legestue for nye børn – hver fredag kl. 9.15-10.15
Når dit barn har fået plads i vuggestuen, tilbyder vi ”legestue”. Her kan du komme med dit
barn og lære huset at kende, inden reel opstart i vores hus.
Dette initiativ er med til at lette indkøringen, da dit barn allerede har mødt det pædagogiske
personale og bliver kendt med lydene i huset. Legestuen er for dig og dit barn, og det er
dermed ikke muligt at efterlade dit barn i huset i denne time.
Husk – der skal stadig afsættes tid til indkøring ved reel opstart i huset.

Har du fået nyt tlf.nr?
Det er vigtigt at vi får besked, hvis I i familien har fået nyt tlf.nr. Så kan vi altid komme i
kontakt, hvis dit barn bliver syg eller kommer til skade.

Dette indlæg er et supplement til folderen ”Velkommen til Spirrekassen” – denne beder vi jer
også læse igennem.

Velkommen til 😊

