Velkommen til
Ågerup Børnehus!

Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød.
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Kære forældre.
Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi
glæder os til, at lære jeres barn at kende.
Vi er en nyere institution der blev færdig januar 2012. Vi arbejder aldersopdelt med
en vuggestue med børn i alderen 0-3 år, og en børnehave med børn i alderen 3-6 år. Vi
har et meget tæt samarbejde med skolen som har lokaler i samme hus som os, samt
Vipperød Børnegård, som ligeledes er i distrikt Kildevangen.
Huset har skov og fjord som nabo, og derfor er natur og udeliv dagligt på
programmet. Vi er certificeret bevægelsesinstitution af DGI, og vi har derfor fokus
på bevægelse ude som inde.
Vi har en dejlig naturlegeplads, bålplads med Sfoen og en gymnastiksal til rådighed.
I denne pjece er der en masse praktiske oplysninger, er der spørgsmål til det skrevne
eller andre spørgsmål, så husk at I altid er velkomne til at spørge personalet.
Stamkort og indkøring.
Ved barnets start udfyldes et stamkort, som I modtager første dag. Hvis der sker
ændringer i oplysningerne, venligst meddel personalet. Vi uddeler ikke oplysninger til
andre forældre. Hvis børnene ønsker legeaftaler med børn fra huset, findes en
legeaftale seddel, som man kan skrive sig på.
Start i vuggestuen: At starte i vuggestuen kan være overvældende for et barn. Den
første kontakt er et møde i huset, hvor I vises rundt, og hvor samtalen handler om, at
hilse på hinanden, og få aftalt hvordan barnets start skal foregå. I bedes ligeledes
fortælle lidt om jeres barn i forhold til mad, søvn og vaner.
Afsæt god tid til indkøringen, giv jeres barn korte dage i starten, og regn som
udgangspunkt med 3-5 indkøringsdage.
Start i børnehaven/overflytning: Når jeres barn starter i børnehaven, eller
overflyttes fra vuggestuen, har I allerede gode erfaringer med at gå i institution, og
kan derfor tilpasse starten til barnets temperament. Aftal med personalet i barnets
gruppe, hvordan det passer jer bedst. Giv gerne barnet nogle korte dage ved
overflytningen.
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Telefonnumre/mail/hjemmeside.
Vuggestue: Brumbasserne:7236 7781. Mariehønerne: 7236 4996.
Børnehaven: Larverne:7236 7718. Fælleskøkken: 7236 7783
Fælleskøkken: 7236 7783 (her meldes barn fri/syg, hvis man ringer inden kl. 8.00.
Efter kl. 8.00 ringes der til barnets gruppe).)
Pædagogisk Leder, Betina: 7236 3188. Mail: betjp@holb.dk.
Distriktsleder for Kildevangen, Lene Thygaard: 7236 6004.
Hjemmeside: www. kildevangen.holbaek.dk
Åbningstider.
Mandag til torsdag: 6.30-17.00
Fredag: 6.30-16.30
Lukkedage.
Se opslag på afdelingernes opslagstavle eller på Ågerup Børnehus hjemmeside på:
www.kildevangen.holbaek.dk eller på kommunes hjemmeside.
Bestyrelsen og forældreråd.
Begge består af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og ledelse.
Vi mødes 4-6 gange årligt. Mailadresser mm findes på hjemmesiden eller på husets
fællesopslagstavle.
Aflevering/afhentning:
Fra kl. 6.30 til ca. kl. 7.45 er vi samlet i fælleskøkkenet, hvor der tilbydes
morgenmad, for de børn som ikke har spist hjemmefra. Der tilbydes morgenmad i
tidsrummet

6.30-7.30.

Klokken

16.00

samles

vuggestuen

og

børnehaven

i

fællesrummet eller udenfor, når vejret er til det.
Når I afleverer og afhenter jeres barn skal I altid henvende jer til en af personalet.
På hver stue er der afkrydsningslister, hvorpå I ved aflevering krydser jeres barn
ind, samt skriver, hvem der henter og hvornår. Her krydser i ligeledes barnet ud igen,
når I henter.
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Hvis andre end de sædvanlige skal hente jeres barn, venligst give besked til
personalet/skriv det på afkrydsningslisten. Hvis I kommer senere ind kl. 9.30, bedes
I venligst ringe og give besked.
Det kan være svært at sige farvel, for både børn og forældre. Hvis Du og dit barn
har behov for at vi hjælper med at vinke eller lignende, er det meget vigtigt, at I
lader os vide hvornår I er parate til at sige farvel.
Skiftetøj.
Dit barn kan få brug for skifte tøj. Der skal altid ligge flg ting i barnets kasse:







Hjemmesko
Regnsæt
Gummistøvler
Et helt sæt ekstra tøj/vuggestuen to sæt.
Undertøj og strømper
Evt sutter.

Alt skal være forsynet med navn, så barnet får det rigtige tøj på og sin egen sut i
munden. Husk bleer/ikke buksebleer.
Kost.
Vuggestuen får tilbudt mad fra Fru Hansens Kælder pr 1.4.15. Maden er forholdsvis
økologisk. Til formiddag- og eftermiddagsmad får de frugt, grønt og et stykke brød,
rugbrød eller knækbrød. De får tilbudt mælk om formiddagen og vand til frokost og
eftermiddagsmad. Madplanen vil kunne læses på vuggestuens opslagstavle.
Børnehaven medbringer deres egen madpakke og eftermiddagsmad. De får vand til
maden.
Madpakken er vigtig for dit barn. Indholdet skal være sundt, nærende og mættende.
Læg det i madpakken, som du syntes er godt for dit barn. Dit barn kan ikke selv
administrere at gemme feks ”dessert” til sidst. Den mad som ikke spises, bliver i
madpakken, så I kan følge med i hvad der bliver spist.
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Dagens aktiviteter.
Dagens planlagte aktiviteter foregår mellem kl 9.00-11.00. Hvis barnet afleveres
efter kl. 9.30, bedes I venligst kontakte personalet på stuerne, idet der skal være
mulighed for spontane ture og aktiviteter.
Dagsrytme i vuggestuen.
Vuggestuen er delt op i to aldersopdelte grupper; Brombasserne og Mariehønerne,
hvor børnene er om formiddagen. Om eftermiddagen er de samlet på Brombassestuen.
Samarbejdet er tæt, og grupperne skal ses som en enhed.
Kl. 6.30-7.45 modtagelse i fælleskøkkenet. Morgenmad serveres kl. 6.30-7.30.
Kl. 7.45 går vuggestuen i vuggestuen.
Kl. 9.00-9.30 har vi samling og frugt, hvor vi får lidt frugt/grønt samt brød. Vi synger
altid efter måltidet.
Kl. 9.30-11.00 har vi aktiviteter; går ture, på legepladsen, er kreative, synger mm.
Se venligst ugeplanen i garderoben.
KL. 11.00 spiser vi frokost, derefter middagslur.
Kl. 14.00 spiser vi den medbragte frugtpose.
Herefter leger vi ude eller inden.
Kl.17.00 lukker vi.

Dagsrytme i børnehaven.
Kl. 6.30-7.45 modtagelse i fælleskøkkenet. Morgenmad ml kl. 6.30-7.30.
Kl. 9-11 Dagens aktiviteter. Se venligst ugeplanen i garderoben.
Kl. 10.45 holder vi samling, hvor vi taler om dagen, børnene tæller antallet af børn og
vi gennemgår dag, dato og årstid, samt slutter med at synge inden vi vasker hænder.
Kl. 11-12 Frokost. Vi spiser frokost på stuerne eller udenfor.
Hvis jeres barn har behov for at sove, er der mulighed for det. Sovedyr eller lignende
må gerne medbringes.
Kl. 12-14 leger vi udenfor.
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Kl. 14.00-14.30 Frugt/eftermiddagsmad. Børnene spiser deres medbragte frugt enten
udenfor eller i fælleskøkkenet. Der sidder en voksen for at hygge og hjælpe børnene.
Kl. 14-16 er der fri leg udenfor.
Kl. 16-17.00 Oprydning, børnene samles enten udenfor eller i fælleskøkkenet.

Samarbejde:
Det har stor betydning for barnets trivsel, udvikling og læring, at vi samarbejder
sammen, og skaber rammen for et konstruktivt og udviklende samarbejde.
Det er vores fælles ansvar at udvikle et åbent og tillidsfuldt samarbejde, så vi sikre
jeres barns udvikling, læring og trivsel på bedste vis.
Vi er hver især eksperter på hvert vores område i forhold til jeres barn. I er ekspert
i forhold til barnets hjemmeliv, og vi er ekspert på barnets daginstitutionsliv, hvor vi
tager udgangspunkt både i det enkelte barn, men også i hele gruppen.
Et godt samarbejde bør bestå af åbenhed, dialog og tillid. Vi har derfor lavet et
skema ”Barnets Læreplan”, hvor vi via skriftlige beskrivelser og dialog finder fælles
fokus og udviklingspunkter for jeres barn.
Vi har lavet skemaet for, at I som forældre kan bidrage til samarbejdet, og vi hver
især tager ansvar for jeres barns liv i børnehuset. I vil modtage Barnets Læreplan,
når jeres barn har været et stykke tid i huset, og både jeres barn og I er faldet
mere til i de nye omgivelser.

Samarbejde mellem børnehuset og skolen.
Vi vægter samarbejdet mellem huset og skolen meget højt. Dette samarbejde giver
børnene den bedste og mest trygge skolestart. Vi vægter det højt, da overgangen er
fundamentet for en god skolestart.
Børnehuset arbejder målrettet med børnenes sprog, så vi herved forbereder børnene
på skolen, og arbejder med bogsystemet ”Læsefidusen”, ligesom skolen. De kommende
skolebørn besøger børnehaveklassen fra årsskiftet og frem til juni, først en´ gang om
ugen og efter påsken to gange om ugen.
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Børnehuset og skolen afholder et fælles forældremøde en gang om året, samt andre
fælles arrangementer, som børnehuset deltager i, bla:


”Skolernes motionsdag”



”Kæledyrsdag”



”Ågerrock”



Skolefesten, hvor huset inviteres med



”Informationsmøde” for kommende skolebørn



”Åbent hus” for kommende skolebørn



Overleveringssamtaler



Morgensang,

og

mange

andre

spændende

aktiviteter,

som

vi

holder

fælles/deltager i fra børnehusets side.

Fravær.
Vi beder jer give besked om jeres barns sygefravær, ferier og fridage af hensyn til
arrangementer og evt. vikardækning..
Sygdom.
Vi kan ikke modtage syge børn, og børnene må ikke komme i huset, når de har feber.
Børnene skal kunne deltage i de aktiviteter, som foregår i børnehuset. Børn der ikke
må komme ud og lege, kan ikke komme i vuggestue/børnehave.
Husk at give besked, hvis jeres barn har en smitsom sygdom. Hvis der er
børnesygdomme i huset, giver vi jer besked. Jeres barn må først komme i huset, når
de er feberfri og ikke smitter.
Sikkerhed.
Af sikkerhedshensyn vil vi ikke tillade følgende: snore i tøj, sutter i kæder,
tørklæder og tomme plastikposer ved garderoben.
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Legetøj.
Det er ikke tilladt at medbringe legetøj i børnehuset.
Børnehaven har legetøjsdag hvor der kan medbringes 2 stk. legetøj, dette vil fremgå
af ugeplanen. Det er på eget ansvar at legetøjet medbringes, og vi bruger ikke tid på
at lede efter bortkomne legeting.
Tur.
Når vi tager på tur i børnehaven skal børnene selv medbringe en rygsæk, en
drikkedunk med vand (gerne en ½ l. flaske da de bedst holder tæt) samt en
turmadpakke. Vuggestuen medbringer turmadpakke og drikkedunk. Turmadpakke: en
madpakke der er nem for barnet at spise i det fri, og ikke mad der skal spises med
kniv, gaffel eller ske.
Middagslur: Der er mulighed for at sove til middag i børnehuset, der er barnevogne
og krybber til børn under 2 år i vores liggehal. For børn over 2 år har vi små feltsenge
med soveposer, og de puttes i vuggestuen.
I taler løbende med personalet om barnets sovevaner, og når der bør ændres i
sovevanerne, eller de helt ophører.
Fødselsdage.
Vi vil rigtig gerne være med til at fejre børnenes fødselsdage i børnehuset, men
kommer også gerne på besøg i hjemmet. Det er en særlig dag, og det vil vi gerne
danne en ramme for. Vi ønsker, at skabe en speciel dag for fødselsdagsbarnet, hvor
barnet mærker det at være i centrum, og hvor det er samværet og stemningen, der
er det vigtigste frem for, hvad der står på menuen.
Når barnet har fødselsdag sørger vi for at barnet er i centrum ved at fødselaren kan
ønske, hvad der f. eks. skal synges, leges af sanglege, og læses historie m.v.
Vi stiller flag frem om morgenen, og har en fødselsdagsstol, som barnet sidder på, når
det skal fejres.
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Det er en stor dag for fødselsdagsbarnet, en dag der er blevet set hen til, og barnet
nyder at være i centrum og skulle ”dele ud” til de andre børn. ”At dele ud” er vigtigt
for barnet, et privilegium som har med situationen at gøre. Det har ikke noget at gøre
med mængden og indholdet af det, der deles ud.
Holdes fødselsdagen i huset er I selvfølgelig meget velkomne til at deltage.
Børnehaven og vuggestuen holder fødselsdag for børnene om formiddagen, idet der er
mere personale og mere ro i huset.
Mht uddeling venligst læs særskilt folder om ”Mad og måltidspolitikken”. Folderen
findes på hjemmesiden for Ågerup Børnehus www.kildevangen.holbaek.dk

Vi håber, at ovenstående har givet jer et indblik i børnehuset og vores struktur.
I er altid velkomne til at stille spørgsmål, komme med alternativer og gode ideer!
Vi ser frem til et godt og givende samarbejde!
Hilsen Personalet i Ågerup Børnehus.
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