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VELKOMSTFOLDER

STESTRUP BØRNEGÅRD
- ET STED MED ÅBNE VIDDER

STESTRUP BØRNEGÅRD
STESTRUPVEJ 45-47
4360 KR. ESKILSTRUP
DAGTILBUDSDISTRIKT ELVERDAM

Stestrup Børnegård er en integreret
institution beliggende i landlige
omgivelser, tæt på Kr. Eskilstrup, lige
midt på Sjælland, i Holbæk Kommune.
Vi er en del af dagtilbudsdistriktet
Elverdam, som dækker institutionerne
i Tølløse, St. Merløse og Uggerløse.

Stestrup Børnegård er som nævnt en integreret institution med børn i alderen fra
0-5 år, fordelt på 3 stuer, Blå, Gul og Grøn stue. P.t. har vi 2 stuer med børn i
alderen 0-4 år og en stue med børn fra 4-5 år. Et billede der nemt kan ændre sig i
takt med hvilke aldre børnene på den kommunale venteliste har. At være en
integreret institution er ligmed at være foranderlig! Det er vigtigt for os at nye og
kommende forældre, ikke tror at vi er en vuggestue og en børnehave, vi er det hele
på en gang!
Nøgleordene hos os er: Rummelighed – åbenhed - Omsorg – Kreativitet – Leg –
Læring – Faglighed – Samarbejde.
Med disse nøgleord, hvor der er handling bag ordene, vil vi sige Velkommen til
Stestrup Børnegård, hvor vi vil gøre vores bedste for jeres børns trivsel og
udvikling - og for et solidt og godt forældre samarbejde med jer og møder I os med
samme holdning, vil vi alle få nogle givtige og gode år sammen.
Stestrup Børnegård er over 30 år gammel og har til huse i en tidligere
inspektørbolig og har været en integreret institution i 8 år, forud har vi været
børnehave, børnehave og Fritidshjem, børnehave og vuggestue, alt afhængigt af
kommunernes pasningsbehov. Vi startede i den daværende Tølløse Kommune og
ligger nu i Holbæk Kommune.
Ledelsen.
Som nævnt ligger vi I Holbæk Kommune og er en selvstændig del af
dagtilbudsdistriktet Elverdams ledelse. Vores distriktsleder er Kaja Bonde Pedersen.
Daglig leder er Pædagogisk leder Louise Wolter
E-mail.
Kaja Bonde Pedersen: kbp@holb.dk

Tlf. 7236 6321

Louise Wolter:

Tlf. 7236 6086 - 7236 7360

low@holb.dk
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Tlf.:
Kontor:

7236 7360

Grøn stue: 7236 5618
Gul stue:

7236 7149

Blå stue:

7236 7148

Hjemmeside:
Vi findes på Holbæk Kommunes hjemmeside: www.holbaek.dk/Borger.aspx familie, børn og unge – dagtilbud – Børnehuse – Stestrup Børnegård
Medarbejderne:
Gul stue:

Anette Christoffersen, Anni Hansen.

Blå stue:

Stine Jensen, Margit Andersen.

Grøn stue: Johanne Rifsdal, Dorthe Rostock-Nielsen, Louise Wolter.
Åbningstid:
Mandag – torsdag: 06.15 – 16.45
Fredage:

06.15 – 16.15

Lukkedage:
Vi holder lukket i uge 29 og 30, 23/12 og mellem jul og nytår. Dagene op til
påsken. Kr. Himmelfartsdag.
Holbæk Kommune tilbyder fællespasning, de nævnte dage i 4 forskellige
institutioner i kommunen, for os er det nærmeste børnehus Solgården i Tølløse. På
Holbæk Kommunes hjemmeside kan I finde mere information om fællespasningen.
www.holbaek.dk Børn og unge sekretariatet.
Starten hos os:
Det er vigtigt at både I og jeres barn/børn får en god start hos os, at vi med det
samme får tillid til hinanden, så I trygt kan aflevere jeres barn til en omsorgsfuld
medarbejder og vide at jeres barn får en hverdag hos os, hvor der er tryghed og
rum for leg, udfordringer, kreativitet og læring. Den daglige kontakt er meget
vigtig, at vi lige får talt lidt sammen ved aflevering og afhentning, om hvad der skal
ske, hvordan jeres barn har det, eller hvordan dagen er gået. Vi skriver dagligt om
dagens aktiviteter på hver stues whiteboard tavler. Øvrige informationer hænger vi
op ved de 2 indgange til huset.
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De ansatte på stuen vil være jeres barns primære personer, dem jeres barn er
mest trygge ved, men inden længe vil jeres børn også lære de øvrige medarbejdere
i huset at kende og hurtigt føle sig trygge ved dem. Jeres barn lærer hurtigt de
andre voksne at kende og da vi har mange aktiviteter på kryds og tværs af stuerne,
får børnene derved også gode relationer til andre; børn som voksne.
Dagligdagen:
Dagens overskrifter:
06.15 – 07.30 Er der tilbud om morgenmad.
7.30 – 09.00

Vi går ud på stuerne.

9.00 – 09.30

Vi samles på stuerne til frugt, samling og sang/bevægelse.

09.30 – 11.00 Forskellige aktiviteter på stuen eller på tværs af stuerne, eller
ture i lokalområdet eller ture længere væk.
11.00 – 12.00 Frokost (Uanset barnets alder, skal barnet have madpakke med
hjemmefra).
12.00 – 12.30 De yngste bliver lagt til at sove i et udendørs barnevognsrum.
De ældste børn leger på legepladsen
Kl. 14.00 – 15.00 Kommer de yngste op og vi spiser et eftermiddagsmåltid, som er
Medbragt hjemmefra
Kl. 15.00

Børnene leger på stuerne/på tværs af stuerne, eller leger
udenfor. Vi lukker kl. 16.45 (fredage kl. 16.15) Sidst på
dagen vil stuerne være slået sammen.

Dette er dagligdagen i hovedtræk, der kan selvfølgelig ske ændringer, ved særlige
arrangementer, sygdom og ferie.

Aktiviteter:
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Vi har i det daglige mange forskellige aktiviteter, såvel planlagte som spontane.
Aktiviteter stuevis og på tværs af stuerne. Aktiviteter der tilgodeser såvel det
enkelte barn og gruppen som helhed. Aktiviteterne er forskelligartede, så de både
kan skabe tryghed f. eks i mindre grupper og aktiviteter der er udfordrerne og
lærerige, fokus kan være på det sociale, det motoriske, natur og kultur. (Se også
vores læreplan).
Vi tilstræber at hver stue kommer på tur en gang om ugen. Vi bruger meget
nærmiljøet, stuevis eller på tværs af stuerne, med hensyntagen til børnenes alder
og udvikling.
Vi bruger meget vores egen matrikel som udflugtsmål; SFOen indenfor og
udendørs, skolens boldbaner, den fælles multibane, skolegårdene og skolens
gymnastiksal, disse udflugtsmål giver os nogle gode redskaber til at styrke
børnenes motorik. Børnene fra grøn stue benytter også skolekøkkenet en gang om
ugen. Vi går også til morgensang på skolen og ser med når der er teater og
koncerter. Udover alt det børnene oplever når de er af sted, får de også en naturlig
tilknytning til skole og SFO, som er med til at overgangen fra os til skole/SFO bliver
nem, børnene kender faciliteterne og lærerne og pædagogerne, inden deres
skolestart.
Ture i nærmiljøet:
Vi gør stor brug af vores lokalområde, hvor der er mange gode udflugtsmål; Kr.
Eskilstrup, hvor vi besøger grusgraven/spejderhytten og friarealerne, herfra kan vi
også tage bus og tog til andre steder. Vi gør også brug af en lille lokal skov, en
gård i Stestrup og Stestrup Bypark. På disse ture sætter vi også fokus på trafik,
natur og dyr, årstiderne og meget mere. I 2013 er vores bål hus m.v. bygget
færdigt og ligger i naturskønne omgivelser på den gamle idrætsbane, så dette sted
benyttes selvfølgelig også til leg og aktiviteter. I er velkomne til at benytte stedet
udenfor vores åbningstid, I skal blot booke det hos skolens sekretær Tina
Christensen.
Ture længere væk:
Kan være til biblioteket i Tølløse, legeplads i Tølløse, Dianalund skoven,
naturlegepladsen i Ruds Vedby og Holbæk. Disse ture er fortrinsvis for vores ældste
børn.

Tur madpakken:
Skal være nem at håndtere og spise, så sammenklappede madder med en
vanddunk til. På ture sidder vi sjældent ved bord og stol, men på træstubbe,
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tæpper o. lign. I hverdagen må børnene ikke medbringe drikkedunke. Fra jeres
barn kan gå, skal han/hun selv have en lille rygsæk med til madpakken og
drikkedunken.
Andre aktiviteter:
Vi tager afsæt i årets højtider og traditioner og pynter op til disse. Vi holder
fastelavn, fejrer påsken med en fælles påskefrokost, hvor børnene tager pålæg
med i stedet for deres daglige madpakke. Vi holder Sct. Hans med bål og heks og
byder på pølsehorn o.lign. Til efteråret holder vi en græskarfest. I hele december
forbereder vi os på julen, vi bager og klipper julepynt og grøn stue går Lucia for alle
i huset og der sluttes af med luciabrød og kaffe for alle. Herved holder vi liv i nogle
gode danske traditioner og bærer traditioner og kultur videre. Dette gør vi også ved
at sang har en høj prioritet, både til højtiderne og i hverdagen. Vi synger dagligt på
alle 3 stuer og børnene lærer med jævne mellemrum nye sange. Børnene lærer
såvel gamle som nye sange, herved bibringer vi også til at den danske sangskat
bliver holdt i live og til at børnene oplever glæden ved at synge, at synge er også
stimulerende for barnets sprog. Højtlæsning har ligeledes en høj prioritet. I det
daglige læser vi højt for børnene, hvilket styrker såvel børnenes koncentration som
hukommelse, herudover skaber højtlæsningen også hygge og nærvær i en travl
institutions hverdag. Der er bøger på alle 3 stuer og børnene holder meget af at
sidde og kikke i bøger. Som nævnt låner vi også bøger på biblioteket. For os er
bogen en vigtig del af hverdagen. Det er heller ikke et usædvanligt syn at se
børnene sidde og genfortælle bøgerne for hinanden. I vores dagligdag er der også
god plads og rum for legen. Vi har en stor legeplads med gode muligheder for
motorisk udfoldelse, børnene er ude hver dag.

At være selvhjulpet.
I hverdagen gør vi meget ud af at
børnene bliver så selvhjulpne som
muligt, børnene skal så tidligt som
muligt selv begynde at tage tøjet af og
på, vide hvor deres ting er, sætte deres
ting på plads, hjælpe til med oprydning,
borddækning og afrydning. Det er ofte
en sejr for barnet, når en ny færdighed
evnes. Denne holdning håber vi selvfølgelig at I vil bakke os op i.
Læreplan. Er lovbefalet fra socialministeriet. Ud fra denne lovgivning arbejder vi
også med en pædagogisk læreplan, hvor vi sikre børnenes udvikling indenfor de 6
læreplanstemaer: Personlige kompetencer, sociale kompetencer, sprog, krop og
bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer. Vi har haft
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forskellige overordnende temaer gennem årerne, sidst og nu: Sociale kompetencer.
I vores daglige arbejde og pædagogiske virke, sørger vi for, at vi har alle 6
læreplans temaer i spil. I kan se vores læreplan på hjemmesiden.
Andre praktiske oplysninger.
Sove i institutionen. Til de børn der skal sove, har vi et stort barnevognsrum med
barnevogne, seler, sengetøj, fluenet og regnslag. Børnene kan sove ude i rummet
til de er 2 år, børn over 2 år sover inde. Bleer skal I selv medbringe.
Gæstepleje. Vi tager imod børn fra dagplejen i gæstepleje, ved dagplejerens ferie
og sygdom.
Skiftetøj m.v. Det er vigtigt at børnene har ekstra tøj liggende i deres garderobe
kasse. Børnene skal have tøj, sko og støvler med efter årstiderne. Det er vigtigt at
der er navn i børnenes tøj og sko. Året igennem hober der sig en del glemt tøj op
på hver stue, så sig til når tøjet er blevet væk. Vi har brugt tøj liggende, hvis
uheldet er ude, dette tøj er mærket BH, fordi vi gerne vil have det retur.
Fødselsdage. Vi fejrer gerne børnenes fødselsdage i institutionen, hvortil I kan
medbringe noget vi kan spise sammen, vi giver en lille gave og hænger flag op. Vi
tager ikke hjem til fødselsdage, da nogle af jer bor for langt væk til at vi kan gå
dertil.
Sygdom. Sygdomme slipper vi desværre ikke for. Når forskellige børnesygdomme
og andre sygdomme er brudt ud, skriver vi det straks på opslagstavlerne, så alle
ved hvad der er i anmarch, derfor er det vigtigt at I ringer til os, når jeres børn er
syge, (ring også når I holder en ikke planlagt fridag). Efter endt sygdom er det
vigtigt at jeres barn er helt rask igen og feberfri, så barnet er frisk til at deltage i
dagligdagen og aktiviteterne. Lus. Hvis vi opdager at jeres barn har lus, ringer vi
barnet hjem og I skal starte en behandling, barnet kan komme i institution straks
efter behandlingen.
Samling. Alle 3 stuer holder dagligt samling, en stund hvor børnene har mulighed
for at fortælle os og hinanden hvad der optager dem. Det er også i denne stund,
hvor vi fortæller børnene om stort og småt. Herudover synger vi også. Da
samlingen også er et vigtigt læringsrum, vil vi helst ikke forstyrres! Blå og Gul stue
holder deres samling kl. 09.00-09.30 i forbindelse med at der spises frugt og Grøn
stue holder deres samling lige inden deres frokost kl. 11.00.
Frugt. Drengene skal have 5 stykker frugt med på mandage og pigerne har 5
stykker frugt med på onsdage.
Sprogscreening. Er fra 2015 et krav fra Holbæk Kommune. Det går ud på at vi
sikrer os barnets sproglige udvikling, ved hjælp af en test, som både I og vi skal
udføre.
Solcreme. I sæsonen med meget sol skal børnene være smurt ind i solcreme
hjemmefra og have en solcreme med, som ligger på barnets garderobeplads, så
smører vi børnene ind i solcreme midt på dagen.
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Legetøj. Børnene må gerne medbringe deres eget legetøj, men det er på eget
ansvar. Tingene kan gå i stykker eller blive væk. Diverse våben der eventuelt
medbringes, må kun benyttes udendørs.
Garderobepladserne. Tøm børnenes garderobepladser op til weekender og ferier, så
får I nemt tjek på om der er hvad der skal være og pladserne kan blive gjort rene.
Forældrebestyrelse. Vi har vores eget forældreråd og herudover er vi en del af
distrikt Elverdams forældrebestyrelse.
Ind og udmeldelse sker via pladsanvisningen, udmeldelse er med en måneds
varsel. Overflytning fra os til SFO sker d. 1/5 hvert år.
Forsikringer. Holbæk Kommune har opsagt den kollektive ulykkesforsikring, så vær
opmærksom på om jeres barn er ordentligt forsikret i dagligdagen hos os.
Nyhedsbreve. Ca. hver måned skriver vi et Nyhedsbrev til jer, disse bliver lagt på
hjemmesiden eller vil hænge på børnenes garderobepladser.
Forældresamtaler Afholder vi mindst en gang om året. Inden skolestart har vi også
en samtale med jer, os, SFO og skolen. Vi afholder selvfølgelig ekstra samtaler,
hvis der er behov for det.
Idræt, Leg, bevægelse. I 2012 deltog personalegruppen i et uddannelsesforløb med
DGI og vi er nu blevet certificeret: Idræts-, leg og bevægelses institution. I 2014
var vi alle på et opfølgnings kursus.

Mest af alt vil vi gøre hvad vi kan for at jeres børn kommer til at trives hos os og
får nogle dejlige og lærerige år, i et godt samarbejde med jer.
Velkommen til Stestrup Børnegård.

Stestrup Børnegård
Januar 2015
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