Orientering til nye
forældre i
Børnehaven i
Fredensgade.
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Velkommen til Børnehaven i Fredensgade.
Vi byder dig velkommen, og vi håber, at du og dit barn vil finde jer godt til
rette her, og at I bliver rigtig glade for at være her.
Dette lille hæfte indeholder en hel masse oplysninger om institutionen. Vi
opfordrer dig til at læse hele hæftet igennem før barnet skal starte. Det vil give
dig et indtryk af, hvordan stedet fungerer. Det kan også være en god ide at
gemme hæftet til at slå op i sidenhen.
Hvis du vil læse mere, kan du kigge ind på vores hjemmeside
http://fredensgade.slagelse.dk/ Her finder du blandt andet links til forskellige
hjemmesider og dokumenter, der fortæller mere om vores pædagogiske
arbejde.
Vi glæder os til at lære dit barn at kende og ser frem til et godt samarbejde
med dig.
Mange hilsener
Personalet i Børnehaven i Fredensgade.
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Børnehaven i Fredensgade
Stueopdeling
Børnehaven er aldersopdelt, således at Gul Stue er for de yngste, Blå Stue er
for mellemgruppen, og Rød Stuer er for førskolegruppen. Alle børn går på Rød
det sidste år før skolestart, men da vi modtager børn hele året, kan nogle børn
blive rykket op mere end et år før de skal i skole, hvis der er mange børn
nedenunder, og/eller hvis vi sammen med forældrene vurderer, at de er bedst
tjent med det. De yngste går på Gul, indtil de ikke længere har behov for den
meget tætte voksenkontakt, som kun er mulig i vuggestuen, og de i øvrigt er
klar til at være sammen med mellemgruppen. Hvornår det er, afhænger ikke
alene af alder, men også af modenhed, og det er derfor en vurdering, som vi
foretager i samråd med forældrene i hvert enkelt tilfælde. Dog rykker de fleste
lige omkring deres treårs fødselsdag.

Åbningstid
Børnehavens åbningstider: mandag – torsdag kl. 6.30 – 17.00, fredag kl. 6.30
– 16.00.

Lukkedage
Slagelse Kommunes institutioner har lukkedage. Det indebærer, at der er
lukket mellem jul og nytår, grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.
Derudover er der lukket på alle helligdage samt juleaftensdag 24/12. Hvis du
skal på arbejde på lukkedage, der ikke er helligdage, kan du tilmelde dit barn
fællespasning i en institution her i byen. Hvilken, og hvordan du gør det,
kommer der info om i god tid før hver lukkeperiode.

Tabulex
Vi bruger det samme IT-system som skolerne til registrering af børnene og
kommunikation med forældrene. Du får udleveret vejledning til oprettelse af
login sammen med denne folder. Når du kommer ind på siden, er der link til
yderligere forældrevejledning. Hvis dit barn er syg eller holder fri, bedes du
melde det i systemet, og desuden forventer vi, at du holder øje med beskeder
fra børnehaven, som du kan få advisering om både på mail og sms. Beskeder
til personalet må meget gerne gives i Tabulex, hvor vi tjekker beskeder flere
gange dagligt. HUSK at oprette barnets stamkort og tilføje de
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kontaktoplysninger (begge forældres!), der mangler, samt forholde dig til
tilladelserne.

Kontakt
Børnehaven i Fredensgade.
Fredensgade 1
4200 Slagelse
E-mail: boerneasyl@slagelse.dk

http://fredensgade.slagelse.dk/
Telefon.
51 96 12 34

Sådan ser hverdagen ud (alt er cirka-tider og kan variere fra stue til stue.
Ofte foregår tingene lidt tidligere i vuggestuen)
Kl. 6.30: Institutionen åbner, børnene får tilbudt morgenmad indtil kl. 8.00.
Kl. 8.15: Børnene fordeles på egne stuer.
Kl. 9.30. Seneste mødetid for børnene, medmindre andet i særlige tilfælde er
aftalt med personalet. Planlagte aktiviteter, ture eller leg ude og inde.
Kl. 11.00 (10.45 i vuggestuen): Samling på stuerne. Vi synger sange, taler om
hvem der er der i dag, snakker om farver, årstider m.m. Derefter spiser vi
madpakker.
Kl. 12.00: Børnene er på legepladsen uanset vejret, undtagen de børn der skal
sove til middag. De allermindste, der sover to gange om dagen, leger på
stuen.
Kl. 14.00 (13.45 i vuggestuen): Frugt med historielæsning og hyggesnak.
Kl. 15.30: Leg og pædagogisk samvær.
Kl. 17.00 (fredag 16.00): Institutionen lukker.
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De mindste vuggestuebørn spiser og sover efter behov. Dette aftales
individuelt med forældrene.
Aktiviteter om formiddagen kan være:


Ture i større eller mindre grupper.



Kreative aktiviteter



Små ”skoleopgaver” på Rød Stue



Voksenunderstøttet leg både ude og inde.



Maddag og bagedag.



Rytmik og bevægelsesleg



Musik og sang.



Sprogaktiviteter/dialogisk læsning



Socialt stimulerende aktiviteter, f. eks ”bamsemassage”.

Praktiske oplysninger
Fravær
Hvis barnet holder fri / ferie eller er syg, meddeles det til institutionen via
Tabulex helst inden kl. 9.00. Hvis et barn udebliver uden forklaring i længere
tid, ringer vi til jer for at sikre os, at der ikke er noget galt.
Hvis barnet er sygt, kan det komme igen når det er rask og kan deltage i
institutionens almindelige hverdag, herunder være ude. Vi giver som
hovedregel kun medicin til børn med kroniske sygdomme. Er du i tvivl om
noget, så spørg personalet.

Mødetid
Børnene skal være mødt senest kl. 9.30 hver dag af hensyn til de pædagogiske
aktiviteter og ro på stuen. Er I forsinkede en dag, er det vigtigt at du giver
besked i Tabulex.
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Informationer
Det er vigtigt at læse tavlen ved barnets stue, hvor personalet skriver
nyheder, og hvad der skal ske i den kommende tid. Personalet skriver også
her, hvis børnene skal møde ekstra tidligt den kommende dag, ikke skal have
madpakke med, eller andre afvigelser fra rutinen.
Ligeledes er det vigtigt at læse den store tavle ved indgangen, hvor vi skriver
mere overordnet, hvad der sker i huset. Vi forventer, at alle forældre læser de
informationer, vi skriver på tavler og i Tabulex, og du kan derfor ikke regne
med, at du også får dem mundtligt fra personalet. Har du svært ved at læse
(dansk), er det vigtigt, at vi får det at vide, så vi kan give dig info på anden
måde.

Søvn
Børnene har mulighed for at sove efter behov. Der vil altid være en voksen
som har sovevagt. Børnene må gerne medbringe deres sovedyr, sut eller
andet, som er trygt for dem. Vi vækker som udgangspunkt ikke børnene, da
forskning viser, det ikke er sundt for dem, og at de sover bedst om natten,
hvis de har fået tilstrækkeligt med søvn i løbet af dagen. Vi kan godt
forsigtigt prøve at få liv i barnet f. eks. efter en time, men er barnet helt væk,
hiver vi det ikke op, men prøver igen 10-15 minutter senere. Du vil altså godt
kunne opleve, at dit barn har sovet længere end aftalt, hvis det har været for
svært at vække. Har du problemer med at få dit barn til at sove, kan du søge
råd hos pædagogerne eller din sundhedsplejerske. Det skyldes langt fra altid,
at barnet sover for meget om dagen.
Der kommer nogle overgangsperioder, hvor barnet går fra to til en lur, og
sidenhen skal helt af med middagslur. Hvordan det bedst gribes an, aftales
med personalet i hvert enkelt tilfælde.

Medbring
Hjemmesko, madpakke med navn på, frugt/eftermiddagsmad også med navn
på. Regntøj, gummistøvler skiftetøj og tøj, der svarer til årstiden. Tøj og ting
kan altid blive væk, men chancen for at få dem igen er størst, hvis der er navn
i. Vi har en lille smule skiftetøj til udlån, men du kan ikke være sikker på, at vi
har alt i dit barns størrelse. Desuden er mange børn kede af at skulle have
vores tøj på, så sørg for at have nok med hjemmefra. Børn, der lige har smidt
bleen, har brug for at have en stor stak underbukser, bukser og sokker med
hver dag i begyndelsen. Husk også mere end et par sko, da de også kan blive
våde ved uheld.
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Bleer
Bleer er inkluderet i vuggestuetaksten og skal derfor ikke medbringes så længe
barnet ikke er fyldt tre år. Vi bruger svanemærkede papirbleer i flere
størrelser. Tal med personalet, hvis dit barn har et andet behov.
Når barnet fylder tre år og overgår til børnehavetakst, skal bleer medbringes
hjemmefra uanset hvilken stue, barnet går på. Husk navn på pakken.
Vaskeklude, vådservietter o. lign. skal ikke medbringes.

Legetøj
Børnene må ikke have legetøj med hjemmefra. Dog med
undtagelse af bamser, nusseklude o. lign. til at sove med og
give tryghed. Bruger barnet ingen af delene, kan det være en
god ide med en anden velkendt og tryg ting hjemmefra i
begyndelsen, Tal med personalet om det.

Ankomst / afhentning
Personalet skal altid vide, at barnet er kommet eller er blevet hentet. Derfor er
det vigtigt, at I altid husker at sige goddag og farvel til personalet samt at
tjekke ind og ud i Tabulex (skærm i vindfanget). Er det andre end forældrene,
der henter barnet, skal vi have besked om dette, ellers må vi af
sikkerhedshensyn ikke udlevere barnet. Hvis det er større søskende, skal vi
have underskrift af forældrene på, at de tillader det. Derudover skal vi vide,
hvis der er personer der ikke må hente barnet. Hvis der er personer, f. eks.
bedsteforældre, der altid gerne må hente, kan du skrive det ind i barnets
stamkort i Tabulex, så du ikke behøver at give besked hver gang. Brug feltet
”Bemærkninger”. Her kan ligeledes skrives, hvis der er nogen, der ikke må
hente. Dog kan den ene forælder ikke bestemme, at den anden ikke må hente,
hvis der er fælles forældremyndighed, medmindre Statsforvaltningen har
bestemt det. Du skal da forevise den skriftlige afgørelse. Er dette ikke
tilfældet, må den anden hente lige så vel som du må.

Stamkort
Tabulex får automatisk overført de oplysninger, som pladsanvisningen har, ca.
14 dage før barnet starter, men der er sjældent alle de oplysninger, vi gerne
vil have. Du skal derfor gå ind og oprette dit barns stamkort senest når barnet
skal være her alene første gang, og det vigtigste er, at der er mere end et
telefonnummer, vi kan ringe til i tilfælde af, at barnet bliver sygt eller kommer
til skade. Som minimum skal der være opdaterede numre til begge forældre,
men også meget gerne til en eller flere andre kontaktpersoner, f. eks.
bedsteforældre. De kan skrives i feltet ”Bemærkninger” øverst til højre i
skærmbilledet. Her må du også meget gerne notere særlige hensyn som f. eks.
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allergi. Stamkortet er kun synligt for personalet, ikke for andre forældre og
forsvinder automatisk, når barnet udmeldes.

Medicin
Vi giver medicin til børn med kroniske sygdomme. Medicinen skal være med
barnets navn på og der skal være tydelige skriftlige instrukser fra lægen. Der
må ikke lægges medicin i madkassen eller i garderoben. Medicinen afleveres til
personalet og opbevares i løbet af dagen i medicinskabet i Blå Stues
garderobe.

Plasticposer
Plasticposer er farligt legetøj og bør ikke være i garderoben. Brug en
pose af stof eller tag plasticposen med dig når du går.

Rygning
Rygning er ikke tilladt i institutionen, heller ikke udendørs. Gælder
også e-cigaretter.

Uheld / sygdom
Hvis barnet bliver sygt eller kommer til skade, mens det er i institutionen,
bliver du kontaktet. Vi kan ikke holde rede på, hvis tur det er til at hente de
forskellige dage eller uger, så vi ringer, indtil vi får fat i en af forældrene. Er
det den anden, der skal hente, forventer vi, at I selv ordner det – også selvom
I eventuelt ikke er samboende. Husk at give besked og rette i Tabulex,
hvis du får nyt telefonnummer.

Mobiltelefon
Vi henstiller til at mobiltelefoner ikke er i brug, når barnet afleveres og
afhentes. Dit barn har brug for din opmærksomhed på disse tidspunkter – og
de sociale medier render ingen vegne i mellemtiden  Du må ikke filme eller
fotografere andres børn og lægge dem på de sociale medier. Tager du billeder
til f. eks. sommerfesten, så sørg for, at det kun er af dit eget barn, eller undlad
at offentliggøre dem.

Garderoben
Pædagogerne bruger en del tid på at lede efter ting og sager i garderoben. Tid,
som ellers ville være blevet brugt til samvær med børnene. Vi forventer, at du
hjælper os med at begrænse denne spildtid ved at holde orden i dit barns
garderobe. Se hver dag efter, om barnet har det nødvendige tøj, og sørg
eventuelt for at supplere. Læg dit barns ting på plads i rummet, før I går hjem,
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så gulvet kan blive vasket. Tøm garderoben HELT hver fredag, så der kan
gøres rent. Kassen må gerne bruges til transport af tøjet.

Morgenmad
Der tilbydes morgenmad mellem 6.30 og 8.00. Børnene kan vælge mellem
havregrød (fra kl. 7), havregryn, cornflakes, knækbrød, bondebrød, ost og
frugt. Medbragt morgenmad hjemmefra frabedes. Barnet skal være mødt
inden kl. 8.00 for at få morgenmad.

Madpakker
Madpakke til frokost, og frugt el. lign. til eftermiddagsmad skal medbringes
hjemmefra. Vi henstiller til at du giver dit barn sund og nærende mad med.
Slik, kager og andre søde sager er ikke tilladt. Se desuden vores kostpolitik –
der er link fra hjemmesiden. Anbring frokost og frugt på de rette hylder i
køleskabet og husk at skrive navn på. Børnene kan langtfra altid huske,
hvordan deres madpakker ser ud.

Flaskebørn
Børn, der får sutteflaske, skal medbringe modermælkserstatning og
sutteflaske(r). Mælken skal være i flydende form. Bruger du mælkepulver,
bedes du blande det op hjemmefra. Flasken med navn på sættes i køleskabet i
garderoben. Hvis dit barn f. eks. grundet allergi får speciel mælk, er det ekstra
vigtigt, at der er tydeligt navn på flasken.

Fødselsdage
Barnets fødselsdag fejres i institutionen, hvor du er meget velkommen til at
deltage, hvis du har lyst. Servering skal være så lidt sukkerholdig som muligt
og skal altid på forhånd aftales med personalet. Slik frabedes. Stuerne går ikke
hjem til børnenes fødselsdage, og hvis I ønsker at holde privat
børnefødselsdag, beder vi om, at I ikke uddeler invitationer i institutionen,
men afleverer dem privat. Brug evt. sms, I finder forældrenes telefonnumre på
stuens legeliste i Tabulex. Se hele vores kostpolitik på hjemmesiden.

Forældresamarbejde
Samarbejdet med forældrene er udgangspunktet for, at barnet trives i
institutionen.
Derfor er den daglige kontakt meget vigtig. Det er godt, hvis du hver dag har
lidt tid til at udveksle informationer, når du bringer og henter barnet. For
forældre med andet modersmål end dansk har vi mulighed for at bestille en
tolk eller benytte akut telefontolkning ved behov. Giv gerne personalet besked
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om, hvilket sprog, tolken helst skal tale – d. v. s. det sprog, du føler dig bedst
tilpas på.
Sker der noget særligt i barnets liv, er det vigtigt, at primærpædagogen
informeres. På den måde kan vi give barnet den bedst mulige omsorg.

Start i børnehaven/vuggestuen
Vi vil sikre, at barnet får en god og positiv start i hos os. Derfor bliver alle
forældre indbudt til en opstartssamtale ca. 14 dage før start, hvor I får
lejlighed til at fortælle os om jeres barn og høre om dagligdagen i
vuggestuen/børnehaven.
Her aftales også, hvordan indkøringen skal være. Hvis det er muligt, bør du
arrangere det sådan, at barnet kun behøver at være her i få timer de første
dage.
Det vil være fint, hvis du kan være her sammen med barnet den første dag,
men derefter er det vigtigt, at du går lidt og lader barnet være her selv. Barnet
bliver ikke kørt ind af at være her sammen med dig. Processen med at vænne
sig til at blive passet af os begynder først, når du er gået. Men har du god tid
til indkøring, kan det være helt fint, at du de første dage bare er væk ½-1
time. Det vigtige er, at barnet øver sig i at være her uden dig.

Alle forældre synes, at det er svært i starten.
Hvis det er første gang, du skal aflevere dit lille barn i institution, vil du
sandsynligvis føle dig nervøs og usikker ved det. Husk at det mest er dig, der
har det sådan. Forældrene har det som oftest langt værre end barnet. Husk
også, at personalet er uddannede og erfarne – de bestiller ikke andet end at
passe andres børn – og de er gode til det. Og husk først og fremmest, at langt
de fleste børn efter en kort tilvænning bliver superglade for deres
vuggestue/børnehave. Det gælder også børn med forskellige former for
særlige behov.

Gå altid til din primærpædagog, hvis du er usikker på eller ked af
noget. Dit barns trivsel afhænger af, at du føler dig godt tilpas
med at aflevere, og derfor er det pædagogens fornemste opgave
at sørge for, at du er tryg. Du er med andre ord ikke til besvær,
hvis du har behov for en ekstra snak.
Forældresamtaler
Der tilbydes tre faste samtaler i tiden fra start i vuggestuen og til barnet skal
videre til skolen. Første samtale finder sted ca. to uger før start, den anden
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ved overgangen fra vuggestue til børnehave, og den sidste omkring trekvart år
før skolestart. Dog er der altid mulighed for en samtale, hvis der opstår et
behov. Har du brug for en snak, aftaler du en tid med primærpædagogen,
ligesom vi vil komme til dig, hvis vi observerer noget, der kalder på en
samtale. Alt personale har tavshedspligt.

Forældremøder
Der afholdes to årlige forældremøder på stuerne, som regel forår og efterår.
Emnerne, der tages op, er forskellige og udspringer af et eller andet, der rører
sig på stuen. Samtidig er mødernes formål at I som forældre får lejlighed til at
lære hinanden at kende. Møderne er fyraftensmøder af ca. en times varighed
med mulighed for børnepasning imens.
Valg til bestyrelsen gennemføres ved et kaffearrangement for alle tre stuers
forældre i september.

Tværfagligt samarbejde
Vi har fast samarbejde med en hel del fagfolk, som er uddannede indenfor
andre områder end det pædagogiske. Det kan være sundhedsplejerske,
talehørekonsulent, motorikkonsulent, psykolog, inklusionsvejleder,
socialrådgiver eller flersprogspædagog. Mange af dem har deres faste gang her
i huset. Hvis du har brug for kontakt til en af dem, kan du nævne det for din
primærpædagog, der kan gå videre til den pågældende fagperson.

Forældre, der ikke bor sammen
I dag har de fleste forældre fælles forældremyndighed, uanset om de er
samboende eller ej. Dermed har I en forpligtelse til at holde hinanden
orienteret om, hvad der foregår i børnehaven og hvad I hver især har talt med
pædagogerne om. Medmindre andet er tydeligt aftalt, forventer vi, at det er
det, I gør.
Forældresamtaler er som udgangspunkt for de biologiske/oprindelige forældre.
De to, der oprindelig fik et barn sammen, er forældre og er forpligtede til at
samarbejde om barnet, også efter en skilsmisse. Derfor forventer vi, at I kan
finde ud af at være i samme rum og deltage i en samtale, der handler om
barnets trivsel. Kun i tilfælde, hvor helt særlige forhold gør det tvingende
nødvendigt, afholder vi samtaler for skilte forældre hver for sig. Det er også
kun i specielle tilfælde, at andre end forældrene inviteres med.

Forældrearrangementer
Vi har tradition for følgende arrangementer:
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Forældrearbejdsdag, hvor vi sammen udfører forskellige småreparationer
ude og inde. Dagen afsluttes med fællesspisning. Børnene er med. Enten
i maj eller september.
Bedsteforældredag, hvor hovedformålet er, at bedsteforældrene besøger
børnene her og giver dem lejlighed til at vise deres børnehave frem. Der
vil være en fælles aktivitet, og der serveres kaffe, the, saftevand og
kage. I slutningen af maj.
Sommerfest for børn, forældre og søskende, hvor der er optræden af
børnene og fællesspisning. Forældre er meget velkomne med festlige
indslag efter forudgående aftale med personalet.
Fredag i
uge 25.

Bestyrelsen
Vi er selvejende og er oprettet på grundlag af en fundats, hvor der er bestemt,
at to sognepræster er faste medlemmer af bestyrelsen. Sammen udpeger de
en tredje person, som skal være bosiddende i Slagelse, og som også bliver fast
medlem. Desuden sidder der fem medlemmer og to suppleanter, der vælges af
og blandt forældrene til de børn, der går i institutionen, samt en
medarbejderrepræsentant.
Regler for valg af bestyrelsen: Tre medlemmer er på valg i ulige år,
To medlemmer i lige år
Begge suppleanter er på valg hvert år.

Bestyrelsens funktion og opgaver






Den overordnede ledelse.
Økonomisk og juridisk ansvar samt ansvar for ejendom og formue.
Ansvar for de overordnede principper for dagligdagen og det
pædagogiske arbejde, indenfor de af Byrådet fastsatte rammer for
dagtilbud i Slagelse Kommune.
Ansættelse og afskedigelse af leder og souschef samt deltagelse i
ansættelsesudvalg ved ansættelse af uddannede pædagoger.
Beslutningskompetence ved afskedigelse af fast personale.
Kontakt til kommunens administrative og politiske niveau.
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Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året.

Kontakt til bestyrelsen
Referater fra møderne kan ses i den blå mappe på hylden i vindfanget under
infoskærmen. Desuden bliver der fra Tabulex linket til referatet ca. en uge
efter hvert møde.
I mappen findes en liste med navne og kontaktoplysninger på bestyrelsens
medlemmer.

Husk, at hvis du har spørgsmål eller hvis der er noget, du ønsker
anderledes, er vi til enhver tid åbne for dialog. Det er altid bedst
at få tingene løst, så snart de opstår.
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