Velkommen til
Solgården, Tølløse

Indkøring og start
En god start er vigtigt for et lille
barn.
Vi vil opfordre jer til at komme på
besøg i den gruppe jeres barn skal
være i, inden barnet starter. Vi
kan lære hinanden at kende og
jeres barn skal lære stedet at
kende. Samtidig har I/vi mulighed
for at snakke, stille spørgsmål og
udveksle gensidige forventninger.
Ca. 3 måneder efter barnets start
vil I blive tilbudt en
forældresamtale, hvor vi fortæller
om barnets hverdag, og om
hvordan barnet trives. Samtidig
har I mulighed for at fortælle om
jeres oplevelse af opstarten og
stille spørgsmål til os.
Hvis barnet er ked af det, kan det
være svært at gå. Vi har erfaring
for at det er bedst at I går hurtigt,
vi skal gøre alt, hvad vi kan for at
trøste barnet. Er barnet meget
ked af det, ringer vi til jer, og
afgør i fællesskab, hvad vi skal
gøre. I er altid velkomne til at
ringe i løbet af dagen, og høre
hvordan det går.
Snak med stuen, om der er
tidspunkter, der er mere
hensigtsmæssige at aflevere
barnet på end andre.
Husk, at der kan være

informationer, der er gode for
personalet at få når I afleverer
barnet, f.eks. hvis barnet har
sovet dårligt om natten, ikke har
spist så meget morgenmad og
lignende.

Aflevering/afhentning
For at få samling på børnegruppen
er det vigtigt at dit barn møder op
senest kl. 9.00 medmindre andet
er aftalt.
Det kan nogle gange være svært
for et lille barn at tage afsked. Vi
har erfaring med, at det gør det
nemmere for dit barn, når jeres
afsked er kort. Du er altid
velkommen til at ringe til os lidt
senere på dagen, for at høre
hvordan det går. Til gengæld er
det fint at du tager dig god tid til
afhentningen om eftermiddagen.
Vi lærer børnene at rydde op, når
de er færdige med en leg. Vi
håber I respekterer dette, så I
giver jeres barn tid til oprydning,
når I henter det.
Mange børn skal også lige bruge
lidt tid til at "lege færdig" inden
oprydning.
Det er meget vigtigt, at du altid

siger farvel til én af de ansatte,
inden du går hjem med barnet!!

Dagens rytme i Solgården

i fællesrummet og laver
forskellige aktiviteter. Derefter
leger børnene ude eller inde.
Personalet holder på skift pause.

6.30 – 7.30
Vi modtager både vuggestue- og
børnehavebørn i fællesrummet,
hvor børnene kan få morgenmad
indtil kl. 7.30

14.00 – 15.00
Vi spiser eftermiddagsmad.

Ca. 7.30
Stuerne åbnes. Børnene kan lege,
hvor de har lyst i huset.

16.00
De sidste børn samles på én stue –
i børnehaven og i vuggestuen, og
det hænder, at børn fra begge
afdelinger samles på én stue lidt
senere.

Ca. 9.00
Vuggestuen holder samling og der
synges og læses historie.
Ca. 10.30
Børnehaven holder samling, hvor
der laves bevægelseslege, læses
historie og synges
9.30 – 11.00
Forskellige aktiviteter/leg.
11.00 – 12.00
Frokost.
12.00 – 14.00
Vuggestuebørnene sover efter
behov. De små børnehavebørn
sover også efter behov,
mellemgruppen holder siesta ca.
½ time. Storebørnsgruppen spiser

15.00 – 16.00
Leg ude og inde.

17.00
Vi lukker – fredag dog kl. 16.30.

Sovemuligheder
Vi har barnevogne til rådighed til
de små vuggestuebørn, der sover
ude. De store vuggestuebørn sover
inde på specielle sovebrikse.
Ved start i vuggestuen er det
vigtigt at tale med personalet om
dit barns sovevaner.
De små børns sovetider følger
barnets egen soverytme og mange
af de mindste sover både
formiddag og eftermiddag.

Børn der er over 2 år, sover inde
på klapsenge lige efter frokosten.
Søvnen har en særdeles vigtig
funktion i forhold til barnets
udvikling og trivsel. Et barn som
er i institution hele dagen, bliver
ofte mere træt end når det er
hjemme og har brug for små
hvilepauser.

Forældresamtaler
Når barnet har været indskrevet i
vuggestuen/børnehaven i 3
måneder, tilbyder vi en samtale
hvor vi taler om, hvordan barnets
opstart har været, og om hvordan
barnet trives. Samtalen varer ½
time og foregår i børnehuset på en
på forhånd aftalt dag og tid.
Når barnet skal overflyttes til
børnehave, tilbydes I en samtale
hvor både vuggestue og børnehave
deltager og en samtale, når
barnet har været indskrevet i
børnehaven i 3 måneder.
Når barnet har nået skolealderen,
tilbydes en skolesamtale. Ud over
dette er I altid velkomne til at
bede om en samtale, hvis I har
brug for det.
Forældresamtaler er altid uden
deltagelse af børn.

Forældremøder
Vi afholder ét forældremøde om
året. Det finder sted i
oktober/november og omhandler
forskellige emner. Ved samme
møde vælges der
forældrerådsrepræsentanter.
Valg til distriktsbestyrelse:
Afholdes i maj.

Ferie, fri og sygdom
Af hensyn til vores planlægning er
det vigtigt, at vi ved hvornår
børnene holder ferie. Der vil
derfor op til ferieperioderne blive
hængt feriesedler op, hvor I skal
skrive jeres barn på til ferie.
Børnehavens holdning er, at børn
generelt har brug for at holde
ferie - ligesom voksne har!
Ved personalets ferier, sygdom og
kurser vil der være vikar i
begrænset omfang. Det er derfor
vigtigt, at vi ved besked, når jeres
barn ikke kommer i børnehaven,
og at I desuden overholder den
meddelte ferie, da personalets
mødeskema er tilrettelagt ud fra,
hvor mange børn der er i
børnehaven.
Sygdom og fridage skal meddeles
børnehaven inden kl. 9.00. Vi
modtager ikke syge børn!

Vær opmærksom på, at Holbæk
Kommunes kommunalbestyrelse
hvert år fastsætter et antal
lukkedage. Vi informerer om
hvilke lukkedage, det drejer sig
om, hvor der er nødpasning og
hvordan man tilmelder sit barn på
Børn i Holbæk.

madpakken efter barnets behov –
man kan være sulten allerede om
formiddagen.
Eftermiddagsmad
Børnene skal også selv medbringe
eftermiddagsmad.

Mad og madpakker

Husk navn på både frokost- og
eftermiddagspakke- det sparer
meget tid.

Jeres barn skal have mad med
hjemmefra – både til frokost,
eftermiddag og evt. et lille
mellemmåltid.

Solgårdens kostpolitik er
udarbejdet i et samarbejde
mellem forældre og personale og
kan læses på hjemmesiden.

Morgenmad
For de morgenfriske er der tilbud
om morgenmad i tidsrummet kl.
6.30 – 7.30. Morgenmaden består
af brød, havregrød, havregryn og
mælk.

Blebørn

Formiddag
Om formiddagen får
vuggestuebørnene frugt og vand.

Vi anbefaler, at I medbringer en
hel pakke bleer af gangen. Der
skrives navn på pakken. Det er
forældrenes ansvar og sørge for,
at der altid er bleer på hylden.

Frokost
I Solgården har forældrene
fravalgt madordning både i
vuggestuen og i børnehaven.
Derfor skal dit barn have frokost
med hjemmefra. Vi opfordrer og
henstiller til, at børnenes
madpakker indeholder sund og
nærende mad. Afpas størrelsen af

I Holbæk Kommune er det
besluttet at forældrene selv
medbringer bleer.

Når barnet skal hjælpes med at
holde op med at bruge ble, er det
vigtigt at vi har et tæt
samarbejde omkring det, så det
foregår på nogenlunde samme
måde hjemme og i institutionen.
Vi ser en tendens til, at det at

ophøre med at bruge ble, sker
senere nu end tidligere, så det
kan i nogle situationer være en
god idé at hjælpe barnet med at
træffe beslutning om at "smide
bleen".

Skiftetøj
Sover dit barn i barnevogn skal du
medbringe tøj, som passer til
årstiden. Sovetøjet bruges ikke
som overtøj til at lege ude i, men
som et ekstra sæt tøj.
For alle børnene i Solgården beder
vi jer sørge for, at barnet har
regntøj og gummistøvler og
bekvemt overtøj og fodtøj
passende til årstiden, et komplet
sæt skiftetøj og indesko.
Af sikkerhedsmæssige grunde må
jakker mm. ikke have snore i
hætten.
Vi skal bede jer om at sætte navn
i både tøj og sko, det vil være
tidsbesparende både for dig og os.
Det er forældrenes ansvar at
holde øje med om der er skiftetøj
til barnet i deres kurv.

Årets gang
Fødselsdage
Hvis I bor i gåafstand vil vi meget
gerne komme og fejre barnets
fødselsdag hjemme. Vi kan også
fejre dagen i institutionen. Husk
at aftale med personalet, hvordan
begivenheden bedst kan fejres.
Sommerfest og julefest
Forældrerådet afholder, i
samarbejde med personalet, en
sommerfest og en julefest.
Sommerfesten afvikles i august og
julefesten den første fredag i
december.
Juleperioden er i Solgården en tid
med traditioner, som vi holder i
hævd. Vi hygger, laver julepynt og
gaver og synger julesange.
Fastelavn
Vi laver masker mm., slår katten
af tønden, og ser masser af
udklædte børn og voksne.
Arbejdsdag
Forældrerådet afholder en
arbejdsdag i foråret, hvor
legepladsen gøres klar til
sommeren.
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