Velkommen til
Stestrup Børnegård

Aflevering/afhentning
Aflevering og afhentning er
vigtige stunder for jeres barns
trivsel hos os. Når barnet starter
hos os, udfylder du/I et
stamkort via "Børn i Holbæk", så
vi har alle relevante oplysninger
om jer og barnet, herpå skriver
du/I også hvem der må hente
jeres barn.
Når I afleverer eller henter, kan
I også fortælle os hvad I synes er
vigtigt vi ved, for at jeres barn
får en god dag hos os. Vi
fortæller også jer om hvordan
dagen er forløbet og om hvad
jeres barn har lært og hvad vi
eventuelt ikke når at fortælle
kan du læse på "Børn i Holbæk".
Her skriver vi om dagens
aktiviteter og om hvad børnene
har lært og om hvilke
læreplanstemaer der har været i
spil.
Goddag og farvel
Det er meget vigtigt, at du siger
goddag og farvel til de voksne,
når du kommer med dit barn,
eller henter dit barn.
Det er også vigtigt for os at vide
om der er sket noget
derhjemme. Det kan være at
barnet har sovet dårligt,
kommet for sent i seng eller
andet.

Vi vil ligeledes fortælle jer hvis
der er sket noget særligt i løbet
af dagen i institutionen.
Aflevering
I børnehaven/vuggestuen
tjekker du dit bar ind I er
ankommet og du vælger også
afhentningstidspunkt. Det er
godt for os at vide hvornår I
henter.
Afhentning
Hvis dit barn hentes af andre, er
det vigtigt at vi får besked, da vi
ellers ikke må udlevere barnet. Så
husk at fortælle det til en af
medarbejderne, og skriv det ind
på Børn i Holbæk.
Vi synes at det er vigtigt at
børnene lærer at sige "goddag" og
"farvel" og vi og I skal være
forbillederne så barnet føler sig
modtaget og anerkendt, også ved
afhentning, så vi får sagt farvel på
den gode måde.

Den daglige rytme
Vi gør alt hvad vi kan for at
skabe en stabil og tryg hverdag,
med trivsel og læring i centrum.
I vores hverdag er de 6
læreplanstemaer i spil og i
perioder er der særligt fokus på

et eller to af temaerne.
De 6 læreplans temaer er:
Barnets alsidige personlige
udvikling - Sociale kompetencer
- Sprog - Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer.
Den daglige rytme
Kl. 6.30 - 7.30 byder vi på
morgenmad for alle på gul stue.
Kl. 7.30 - 9.00 fordeler vi os på
vores 3 stuer, børnene leger og
diverse aktiviteter starter og vi
tager imod de børn og forældre
der kommer og vi får den
information der kan være vigtig
fra forældrene.
Kl. 9.00 holder hver stue en
samlingsstund og vi spiser frugt
sammen. (Drengene medbringer 5
stk. frugt på mandage og pigerne
medbringer ligeledes 5 stk. frugt
på tirsdage.) På denne måde får
børnene et sundt og varieret
tilbud af frugt.
Kl. 9.30 starter dagens planlagte
aktiviteter; leg udendørs, ture i
lokalområdet, aktiviteter i
gymnastiksalen, aktiviteter på
multibanen, ved bålhuset eller på
boldbanen. Det kan også være at
tegne og male, synge og meget

mere. Vi har en bred vifte af
aktiviteter, så vi sikrer os at vi har
en hverdag hvor alle de 6
læreplanstemaer er i spil.
Kl. 11.00 - 12.00 spiser vi frokost
og de yngste børn kommer ud og
sove, eller sover indenfor,
afhængig af deres alder.
Kl. 12.00 - 14.00 er vi alle på
legepladsen, hvor der er plads og
rum for den leg der er vigtig for
barnet.
Kl. 14.00 Spiser vi
eftermiddagsmad og de yngste
børn får mad efterhånden som de
kommer op.
Kl. 14.00 - 16.45 (fredage: kl.
14.00 - 16.15) leger børnene inde
eller udenfor. Børnene bliver
hentet og vi fortæller om dagen i
ord og på skrift. På skrift
orienterer vi også om hvilke
læreplans temaer vi har i spil.

Mad og madpakker
Morgenmad
I tidsrummet 6.30-7.30 tilbyder vi
et morgenmåltid bestående af
havregryn/havregrød og

cornflakes/havrefras. Børnene må
få en teskefuld sukker på deres
havregryn. Hvis vi har
hjemmebagt brød fra dagen før,
tilbydes dette med smør og
eventuelt ost.
Formiddags frugt
Drengenes forældre tager 5 stk.
frugt med hver mandag og
pigernes forældre tager 5 stk.
frugt med på onsdage. Denne
ordning gør at børnene dagligt
spiser varieret frugt kl. 9.00.
Eventuelt med brød til.
Frokost
Alle børn har deres egen
madpakke med hjemmefra.
Børnenes madpakker skal gerne
være varierede og sunde. Vi giver
mælken: minimælk. (På blå og gul
stue)

tager forældrene pålæg med i
stedet for barnets madpakke.

Bålhuset
I Stestrup Børnegård er vi så
privilegerede, at vi har et meget
stort naturområde, og her har vi
fået bygget et stort og flot bålhus,
med hegn af pileflet og med
omkringliggende pilehytter. Et
sted som vi flittigt bruger til leg
og aktiviteter. Det er også et sted
til ro og fordybelse for børnene.
Her følger vi på forskelligvis vis
årstiderne og alt hvad der sker og
rører sig i naturen. Stedet er også
beplantet med frugttræer.
Børnene lærer meget om den
danske fauna og lærer hvad der
sker for planter og dyr på de 4
årstider. Herude har vi meget
fokus på læreplanstemaet: "Natur
og naturfænomener".

Eftermiddags mad
Vi spiser hver dag et
eftermiddagsmåltid kl. 14.00 –
Vuggestuebørnene spiser
efterhånden som de kommer op
fra deres middagssøvn. Børnene
medbringer selv
eftermiddagsmaden i en særskilt
lille madkasse eller pose.

Vi benytter stedet til at afholde
olympiade en gang om året og til
DGI understøttende aktiviteter, da
der i området er god plads og
terræn til gode og sjove motoriske
udfordringer. Vi nyder det skønne
sted og opholder os der så ofte
som muligt.

Andre måltider
Vi holder påskefrokoster og
julefrokoster til disse måltider

Både vi, Stestrup Skole og SFOen
benytter det skønne naturområde
og det store bålhus, hvori der er

god plads til mange
forskelligartede aktiviteter året
rundt.

For lån af bålhuset:
Tina Christensen, tinch@holb.dk
Tlf. 72 36 73 70

Sygdom
Hvis jeres barn er syg, så ring og
giv besked om morgenen. Vi kan
ikke modtage syge børn. Børnene
skal kunne deltage i de
aktiviteter, som foregår i
børnehaven. Børn, der ikke må
komme ud og lege, kan ikke
komme i børnehave.
Hvis jeres barn bliver syg i
institutionen, vil I blive ringet op
af en voksen, så I kan afhente
jeres barn. Når jeres barn er rask
igen, så ring og giv besked. Måske
er der særlige arrangementer,
som barnet skal deltage i.

Fravær og sygdom

Skiftetøj

Ferie
Vi vil gerne have at vide, hvornår I
holder ferie med jeres barn. Af
hensyn til personalets
ferieafvikling, er det vigtigt, at vi
på forhånd kan planlægge behovet
for pasning i hele institutionen, så
vi ikke mangler personale eller
overforbruger personaleressourcer
i ferieperioder. I nogle ferier vil vi
være sammen på tværs af
afdelingerne. Det meddeles på
opslag i afdelingerne, hvor vi vil
åbne, lukke samt opholde os i den
kommende ferieperiode.

Børnene skal medbringe
hjemmesko i vinterhalvåret, og de
må gerne have regntøj,
gummistøvler og skiftetøj liggende
i deres garderober. Børnenes tøj
bedes være mærket med tydeligt
navn og stue, og vi beder jer om
at holde orden i børnenes
garderober.

I som forældre er også velkomne
til at benytte stedet om aftenen
eller i weekenderne, hos skolens
sekretær kan I booke en weekend,
en eftermiddag eller aften og
herved få en nøgle og adgang til
diverse båludstyr, elektricitet og
vand.
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