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Husk at det er jeres ansvar som forældre,
at se efter om der er de ting som skal være
i kassen og garderoben. Vi har ikke ekstra
tøj til de børn som måtte mangle.

Velkommen til
vuggestuen
Græshoppen & Springloppen
Græshoppen tlf. 55887625 Springloppen tlf. 55887626

Kroppeloppens åbningstider
Mandag til Fredag

Klokken 6.30 til 17.00
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Et barn som er elsket og får knus
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- Lærer at føle kærlighed i verden

Opslagstavlen
Velkommen til Vuggestuen
Græshoppen og Springloppen er en vuggestue, der er normeret til
18 børn i alderen 0 til cirka tre år fordelt på to stuer.

Start
Når barnet starter i Vuggestuen, får barnet en garderobe-plads
med navn, hvor der er plads til overtøj.

På badeværelset har børnene en personlig kasse, hvor der altid
skal ligge ekstra undertøj, strømper, bluse, bukser og
sutter. Bruger barnet ble, er der en kasse på badeværelset til
disse. Det er forældrenes opgave at se om der mangler bleer i
kassen. Nej tak til up & go bleer.

Husk at kigge efter information på opslagstavlen i gangen.

Garderoben
Husk altid at rydde op i barnets garderobe, når I tager hjem,
der må ikke være fodtøj på gulvet. Garderoben skal tømmes hver
fredag og lågen skal stå åben så det blive gjort rent.

Forældremøder
En gange om året holdes der forældremøde. Der bliver tilbudt 3
-månederssamtale når barnet har været hos os i cirka tre
måneder, og ellers en gang om året. Hvis I udover disse møder
og den daglige kontakt ønsker en snak, vil vi meget gerne det.

Cremen til rumpen skal I selv sørge for. Vi anbefaler cremen
Inotyol som kan købes på apoteket.
Det er vigtigt, at børnene har tøj med som passer til vejret.
Se huskelisten som hænger på indersiden af skabslågen i
garderoben.

Det vi lægger stor vægt på, og kan tilbyde børn i alderen nul til
tre år, er








En god indkøring og start i vuggestuen
At skabe tryghed og tillid
At barnet har jævnaldrene at lege med
At forældrene skal være trygge ved at aflevere deres
barn

Overflytning til børnehaven
Når børnene er mellem to et halvt og tre år, bliver de
overflyttet til den store børnehave. Det er forældrenes ansvar
at køre barnet ind over i børnehaven.

WC
Når børnene giver udtryk for, at de vil på toilettet, kommer
de det.

På gensyn
Vi håber, at I forældre vil være trygge ved at aflevere jeres
barn hos os, og at vi i fællesskab kan give børnene en god og
tryg hverdag.

At vi skal have det sjovt og hygge os sammen

På gensyn på Græshoppen og Springloppen

At vi arbejder efter institutionens læreplan
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Et barn som oplever venskab
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Et barn som får ros

- Lærer venlighed
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Frugt
Efter børnene har sovet, spiser vi frugt. Der bliver serveret
mindst to slags frugt hver dag. Udover frugten tilbydes
børnene også brød og resten af madpakken. Forældrene betaler
25 kr. pr måned fra det tidspunkt barnet begynder at spise
frugt.

Eftermiddagen
Om sommeren er vi for det meste ude, men om vinteren er vi
inde på stuen, hvor børnene leger. Når I henter jeres barn,
vil vi gerne have, at I sørger for, at jeres barn rydder lidt
legetøj op, så det ikke altid er de samme børn, der skal
hjælpe med at rydde op. Klokken cirka 15:30 går vuggestuerne
sammen og lukker skiftevis på den ene eller den anden stue.
Klokken 16:30 kommer de børnehavebørn der måtte være tilbage
over i vuggestuen.

Vi er opmærksomme på barnets udvikling
At skabe en harmonisk hverdag med glæde og humor
At der er plads til spontanitet
Et godt personale og forældresamarbejde
Der lægges stor vægt på fysisk aktivitet i hverdagen
Marte Meo

Vores hverdag beskrevet i hovedtræk
Morgenmad
Mellem klokken 6.30 og 7.30 spises der morgenmad på åbnestuen
i børnehaven. De børn der kommer i dette tidsrum skal
afleveres der.

DGI

Morgenmaden består af cornflakes og havregryn/grød.

Vi er en bevægelses institution, derfor indtænker vi bevægelse i vores hverdag. Derfor er det vigtigt jeres barn har
tøj på de kan røre sig i.

Der vil være en voksen, der åbner vuggestuen klokken 7.15 hver
dag, så børn der har spist, skal afleveres der. Der kan dog
være undtagelser under ferie og sygdom.

Fødselsdage

Vi åbner altid på Springloppen og er der til kl. 8.30, hvor vi
går på egen stue.

Vi fejrer børnenes fødselsdag. Dette foregår på stuen, i som
forældre er velkommen til at deltage. Barnet får en lille ting
af vuggestuen.

Hvis barnet er syg, holder fri eller kommer senere, skal I
ringe, sms eller gå på nembørn for at give besked - helst
inden klokken 9.00.

Når jeres barn afleveres, er det vigtigt, at I fortæller os,
hvis barnet har sovet dårligt, ikke har ville spise derhjemme,
hvem der henter og lignende. Husk også at skrive afhentnings
tidspunktet på white board tavlen på stuen, dog kun med en
halv times interval. Husk at opdatere hvis tidspunktet ændre
sig. Dette kan have betydning for resten af dagen både morgen
og eftermiddag. Fx hvis barnet bliver sygt, er det vigtigt at
vide om barnet bliver hentet inden for kort tid eller om vi
skal ringe efter jer.

6

3

Det er op til jer, hvad I ønsker at servere denne dag.

Sygdom/fridage
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Et barn som oplever fair play

Et barn som mødes med tolerance

- Lærer venlighed

- Lærer tålmodighed
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Ture

Morgensamling
Klokken 9.00 samles vi, hvor børnene får en tår vand og lidt
at spise (brød). Vi taler om, hvad der er skal ske i løbet af
dagen. Vores samling består bl.a. af vi synger sange, vi siger
rim og remser med fagter, vi øver begreber, vi har
bevægelseslege. I alt dette er der fokus på sproget.

Undgå at forstyrre
Vi prioriterer morgensamlingen med børnene meget højt, idet vi
mener, at det er godt og trygt for dem at vide, hvad der skal
foregå. Samtidig lærer børnene bl.a. at lytte til hinanden.
Derfor skal børnene være her inden klokken 9.00 eller efter
klokken 9.30, da børnene og personalets koncentration
forsvinder, når nogle kommer og går hele tiden.

Aktiviteter
Vær opmærksom på, at hvis I ikke er her til kl. 9.30 kan vi
være ude af huset. Hver dag informerer vi på nembørn om hvad
vi har lavet i løbet af dagen.

Ude
Vi bestræber os på, at være ude en gang om dagen, hvor vi er
på vores egen legeplads, i gården, går over på den store
legeplads i børnehaven eller en tur i lokalområdet.

Vi bestræber os på, at tage ud af huset cirka en gang om ugen.
Vi går en tur i Sandved og omegn. Det er ikke sikkert, at alle
børn er med på tur, det kan godt være en mindre gruppe.

Frokost
Klokken cirka 11. 00 bliver børnene skiftet, hænderne vaskes og
herefter går vi til bords og spiser. Børnene skal selv
medbringe madpakke (uden slik, kiks og kager - Se vores folder
om kostpolitik).

Flaske/grød
Får barnet grød og/eller flaske medbringer man selv dette.
Flaskerne skal være lavet hjemmefra, og der skal være navn på

Sove
Alle børn i vuggestuen sover i middagsstunden i henholdsvis
krybber eller barnevogne. Dyne, pude, lagen og sengetøj sørger
vuggestuen for. Børnene puttes klokken cirka 11.30 og tages op
når de vågner. De tages tidligst op kl. 13.30 (se folder om
børns søvn). Der er hele tiden babyalarm og opsyn med børnene
mens de sover. De børn der har behov, sover også om
formiddagen.

Legetøj
Barnet må ikke medbringe eget legetøj.
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Et barn som oplever tryghed

Et barn som udsættes for ironi

- bliver tillidsfuldt

- Får dårlig samvittighed

5

