Velkommen til Glyngøre
Børnehave
”En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov”

Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12,
Tlf. 97 10 00 19
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Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi
glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde
omkring jeres barn.

OM OS
Vi er en privat institution, der består af to afdelinger – en vuggestue med
børn i alderen 0-2 år og 11 måneder og en børnehave for børn i alderen 2
år og 11 måneder til 6 år
De to afdelinger har fælles ledelse og bestyrelse
Vi blev DGI-certificeret som motions- og bevægelsesinstitution i juni 2015.
Den tætte beliggenhed ved skov og strand spiller en stor rolle i vores
daglige pædagogiske aktiviteter.

ÅBNINGSTIDER
mandag – torsdag 6,15 – 16,45
fredag 6,15-15,45
PERSONALE
Anette Bundgaard, Leder
(vuggestue/børnehave)
Hanne Bendtsen Høgedal, stedfortræder
(vuggestuen)
Ulla Krogh Andersen, pædagog
(børnehaven)
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Mariann Østergård Sørensen, pædagog
Kirsten Wager, pædagog
Julie Primdahl Pedersen, pædagog
Winnie Christensen, pædagogmedhjælper
Kariana Thorn, pædagog
Kaare , pædagogmedhjælper
Sofie, pædagogmedhjælper

(børnehaven)
(vuggestuen)
(børnehaven)
(børnehaven)
(børnehaven)
(børnehaven)
(vuggestuen)

INDMELDELSE
Indmeldelse sker ved personlig henvendelse i Glyngøre Vuggestue og
Børnehave.

UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned.

BETALING
Der betales forud via PBS.
Der er søskenderabat
Der kan søges om pædagogisk/økonomisk friplads. Vi gør opmærksom på,
at i som forældre, selv skal søge om pædagogisk/økonomisk friplads ved
kommunen.
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BARNETS START I BØRNEHAVEN

MODTAGELSEN
For at få den bedst mulige start i børnehaven vil I blive kontaktet for et
besøg i børnehaven af den pædagog, der skal være barnets
kontaktperson. Under besøget kan der bl.a. tales om barnets opstart,
vaner og behov.
AFLEVERING OG AFHENTNING
Det er vigtigt, at I får sagt godmorgen og farvel til personalet.
Der skal være sammenhæng mellem børnehave og hjemmet i barnets
hverdag. Derfor lægger vi vægt på, at I ved afleveringen fortæller om ting,
der kan få betydning for dagens videre forløb for jeres barn - eksempelvis,
hvis barnet har sovet dårligt om natten – ligesom vi ved afhentningen vil
fortælle om særlige oplevelser, barnet har haft i løbet af dagen.
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Af hensyn til aktiviteterne i børnehaven, vil vi gerne, at børnene er her
klokken 9,30. Kommer man senere, kan det aftales med personalet.
Hvis I får andre til at hente jeres barn, skal personalet have besked.
FORÆLDRESAMTALE
Inden for de første seks måneder vil I blive tilbudt en forældresamtale,
hvor vi taler om barnets trivsel og hverdag i børnehaven.
Når barnet når skolealderen, vil I blive indkaldt til en samtale om barnets
skoleparathed.
Har I behov for samtaler ud over disse, vil der altid være mulighed for at
aftale det med personalet.

Grupperne er:
Myrer 3-4 år
Krabber 4-5 år
Ræve 5-6 år
BILLEDER

5

Vi tager mange billeder af hverdagen i børnehaven. På den måde kan vi
fastholde oplevelserne og dokumentere aktiviteterne.
HJEMMESIDE
På institutionens hjemmeside – www.snothasen.dk og facebook - kan I
finde en række praktiske oplysninger. Vi lægger af og til billeder ud på
hjemmesiden og facebook, men for at bruge billeder med dit barn,
behøver vi en skriftlig tilladelse.

FØDSELSDAGE
Hvis I ønsker at holde fødselsdag for barnets gruppe, holdes 3 og 4 års
fødselsdage i børnehaven. Den sidste (5 eller 6 års) kan holdes hjemme.
Det foregår i tidsrummet 10.00 – 12.00.

BØRNEHAVENS HVERDAG
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MÅLTIDER
Børnehaven tilbyder morgenmad, hvis barnet møder inden 7.30.
Hver dag vil der være havregryn, havregrød og cornflakes.
Ca. kl. 9. og igen ca. 11.15 spiser vi den medbragte madpakke.
Ca. kl. 14 spiser vi frugt, som i har betalt for gennem forældrebetalingen.
Desuden opfordrer vi børnene til at spise resten af deres madpakke.
Til måltiderne tilbydes mælk og vand. Vi opfordrer til at læse om vores
kostpolitik.

MIDDAGSSØVN
Der er mulighed for at sove til middag. Børnehaven har madrasser og
sengetøj. Børnene må gerne medbringe sut og sovedyr.
PÅKLÆDNING
I skal sørge for at børnene er fornuftigt klædt på og har tøj inkl. fodtøj der
passer til vejret og en lang dag ude med i børnehaven.
Børnene skal desuden have et helt sæt skiftetøj med.
Der skal være navn i det hele. Vådt tøj og våde støvler tørres til brug
næste dag derhjemme.
TEATER
For de 4-6 årige vil der blive mulighed for at se Skive Teaterkreds’
børneforestillinger.
INFORMATION
I bedes holde jer orienteret om børnehavens dagligdag ved at læse
opslagene såvel på opslagstavlerne som i det månedlige nyhedsbrev. I
skal selv tilmelde jer på hjemmesiden.

OPRYDNING I GARDEROBEN
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Som forældre skal I rydde barnets garderobe op hver dag, så rengøringen
kan komme til – alt skal væk fra gulvet. Hver fredag skal garderoben
tømmes helt.

GLEMT TØJ
Meget tøj glemmes, og vi opfordrer jer til at kigge det glemte tøj igennem
jævnligt. Det tøj, der ikke er taget med hjem, sendes til genbrug med
jævne mellemrum.

TAKSTER
Børnehavens takster for 2018 er som følger:
Heltidsplads (51,5 timer pr. uge): 1722 kr.
Deltidsplads (25 timer pr. uge): 1206 kr.
Ønsker man deltidsplads, oplyser personalet om retningslinjerne.
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FORSIKRING
Børnehavens ansvarsforsikring dækker kun børnene, hvis personalet kan
drages til ansvar. Ellers er det forældrenes ansvars/ulykkesforsikring, der
dækker.
ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Forældrenes eventuelle adresse- og telefonændringer – også
arbejdstelefoner - skal meddeles børnehaven.
TAVSHEDSPLIGT
Personale og bestyrelse er underlagt Forvaltningsloven og straffelovens
bestemmelser om tavshedspligt.
FERIE OG FRIDAGE
Dit barn har lange ”arbejdsdage” i børnehaven og har derfor brug for det
pusterum, som ferier, fri- og omsorgsdage giver. Derfor forventer vi, at I
holder ferie sammen med jeres barn.
Udfyld opslag og feriesedler i god tid, så vi kan planlægge
personaleressourcerne optimalt. Overhold tidsfristerne, så vi sammen kan
sikre, at børnene får det bedste tilbud.
Grundlovsdag lukker vi klokken 12.
Den 24. og 31. december er børnehaven lukket.
Som udgangspunkt er børnehaven lukket dagen efter Kristi
himmelfartsdag. Hvis I har behov for pasning denne dag, skal I henvende
jer til ledelsen.

SAMARBEJDE MED ANDRE
Børnehaven samarbejder med bl.a. tale/hørepædagog, ergoterapeut,
pædagogisk konsulent, psykolog fra PPR, sundhedsplejere og
socialrådgivere efter behov.
Børnehaven tilbyder dagplejen et månedligt besøg for at lette overgangen
mellem dagpleje og børnehave.
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Vi samarbejder med Glyngøre Skole for at lette overgangen mellem
børnehave og skole.
Vi laver sprogvurdering på børnene når de er tre og fem år.

SYGDOM
Børnehaven modtager ikke syge børn.
Når jeres barn bliver sygt, vil vi gerne have besked og orientering om,
hvad det fejler.
Når barnet møder igen, skal det være så raskt, at det kan deltage i
aktiviteter både inde og ude.
Vi giver helst ikke børnene medicin. Er det imidlertid nødvendigt, skal
medicinen være i original emballage. Medicinen skal afleveres til
personalet.

SOLBESKYTTELSE
I sommerperioden, hvor der er behov for solbeskyttelse, skal barnet være
smurt ind, inden det møder i børnehave. Hvis der er yderligere behov, har
børnehaven solcreme.
Børnene skal i sommerperioden medbringe solhat og let tøj, som dækker
til albuer og knæ.
SLIK OG PENGE
Slik og penge må ikke medtages i børnehaven.
KØRSEL
Vi bruger offentlige transport, når vi tager på tur. I enkelte tilfælde egne
biler, hvor børnene kan sidde fastspændt på selepuder.
Hvis medarbejderne skal kunne køre i egne biler med børnene, kræves
der skriftlig tilladelse fra forældrene. (Se kartotekskort.)
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SNORE I TØJ, HALSTØRKLÆDER
Lange snore og elastikker i børnenes tøj skal fjernes for at forebygge
farlige situationer, hvor de under leg kan sætte sig fast i f.eks. cykler eller
andre legeredskaber. Af samme årsag er det heller ikke tilladt at bruge
halstørklæde.

CYKELHJELME
Børnene bruger ikke cykelhjelm i børnehaven. Hjelmen kan sætte sig fast i
træer eller legeredskaber og skabe farlige situationer.
MOBILTELEFONER
Af hensyn til jeres barn vil vi bede jer om ikke at bruge mobiltelefon
under aflevering og afhentning af børnene. Husk, at du i situationen
deltager i et vigtigt møde – nemlig med dit barn.
OVERTRÆKSSKO
Både børn og voksne SKAL tage overtrækssko på, når I går ind i
børnehaven.
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