Velkomstpjece

Saltum Børnehave
”Vi glæder os til at se jer, og ser
frem til et godt samarbejde om at
give jeres barn en god tid i Saltum SI.”

Saltum SI, Nolsvej 3, 9493 Saltum
Tlf. 72578360 / 41913360
Mail: saltumbh@jammerbugt.dk
Leder, Peter Sørensen – tlf. 41913196, pet@jammerbugt.dk
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Velkommen til Saltum Børnehave
- hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv.
Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, og
at jeres barn må trives godt her hos os.

Kort om organisationen
Saltum SI er organiseret som en samdrevet institution
med børnehave og SFO under Saltum skole, med Klaus
Larsen som skoleleder, og skolebestyrelsen, som vores
fælles bestyrelse.
Saltum SI har også en afdeling med børnehave i
V. Hjermitslev.

Sidst på eftermiddagen samles vi igen – denne gang i
SFO’en.
Spisetider:
Der åbnes op 6.15, hvor der tilbydes morgenmad i
børnehaven indtil kl. 8.00.
Det er ikke muligt selv at medbringe morgenmad.
Jeres barn skal have mad med til:
Formiddagsmad kl. 9.00.
Middagsmad kl.11.30.
Eftermiddagsmad/frugt kl. 14.30. (Fredag kl. 14)
HUSK NAVN PÅ MADKASSER, POSER M.M.!

Personale
Leder Peter Sørensen
Pædagog Gitte Svenningsen
Pædagog Nanna Damm
Pædagog Rikke Krogsgaard
Pædagog Birgit Møller
Følgende personale fra Sfo’en
Souschef Birthe Sørensen (SFO)
Pædagogmedhjælper Lone Drustrup (SFO)
Desuden har vi jævnligt pædagog studerende og PAU
elever.

Vi er en børnehave, der lægger vægt på:
- fællesskabsfølelse
- at styrke barnet i at blive selvhjulpent, f.eks. selv
hælde vand op i en kop, rydde op efter leg, tage tøj på
og af.
- at der tales pænt til hinanden
- så vidt muligt samling før madpakker
- at lytte til andre
- at respektere hinanden
- koncentration om et emne
- at vente på tur
- at hjælpe barnet til at klare en konflikt
- at behandle hinanden på en ordentlig måde.
- at arbejde ud fra læreplanstemaerne
- at arbejde ud fra den anerkendende og
ressourceorienterede pædagogik (ICDP)

Åbningstider:
Mandag - Torsdag 6.15 – 17.00
Fredag 6.15 – 16.00
Vi åbner for både børnehave- og SFO børn i
børnehaven. Senest kl. 7.15 går en personale og de
fremmødte SFO børn i SFO’en.

Vi drikker vand til alle måltider. På ture ud af huset må
jeres barn medbringe en drikkedunk eller en juice.
Børnene har som oftest faste siddepladser, som
markeres med en dækkeserviet med eget billede på.
Dækkeservietten laver vi i børnehaven.
På stuen er der køleskab til børnenes madpakker. Der
hænger billeder af børnene i de forskellige
aldersgrupper på køleskabet.
Køleskabet er opdelt med en orange balje til
formiddagsmad og en blå balje til eftermiddagsmad.
Ved måltidet kl. 11.30 er det muligt at få opvarmet sin
mad i vores mikroovn. Vi varmer kun hele retter, f.eks.
en rest fra aftensmaden.
Ved opstart får hvert barn udleveret en frugtpose til
sit frugt, der dekoreres med navn sammen med en
voksen. Posen kan anvendes til
eftermiddagsmad/frugt, og kan hænges på krogen i
garderoben eller lægges i den blå balje. Det er et
forældreansvar at få frugtposen tømt hver dag, og
vasket, når den trænger.

Modtagelse af nye børn/forældre:
Vi inviterer jer til en samtale, før jeres barn begynder i
børnehave. Her vil vi gerne høre lidt om jeres barn,
samt informere jer om børnehave livet. I vil få
udleveret et stamkort, som bedes være udfyldt og
medbragt på jeres barns første dag i børnehaven.
Jeres barn tilknyttes en kontaktpædagog, hvilken er
den, der afholder samtalen, og følger jeres barn tæt
den første tid i børnehaven.
Der tilbydes en samtale efter ca. 3 måneder i
børnehaven, hvor vi kan udveksle oplevelser omkring
jeres barns trivsel og tiden, der er gået siden opstart.
Når jeres barn nærmer sig skolealderen, vil vi gerne
drøfte skolemodenhed ved en samtale.
Derudover afholder vi samtaler efter behov, så sig
endelig til, hvis der bliver brug for det.
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Når jeres barn begynder i børnehave får han/hun
også en skuffe på stuen, hvori tegninger, legetøj m.m.
kan gemmes.

Ugentlige aktiviteter:
I løbet af ugen har vi forskellige aktiviteter, som f.eks.
at benytte skolens musiklokale, samt Nolshallen. Vi
forsøger at have en fast dag om ugen, hvor vi går en
tur ud af huset. Aktiviteterne ligger om formiddagen,
da det er her, der er mest personale.

Fælles formiddagsbrød:
Fredag har vi fælles formiddagsbrød, hvor børnehaven
giver hjemmebagte boller til formiddagsmad. Det vil
sige, at I denne dag ikke selv skal medbringe
formiddagsmad - der tages forbehold for ændringer,
f.eks. ved sygdom.

Legetøjsdag.
Hver fredag må jeres barn medbringe eget legetøj.
Legetøjet er et forældreansvar, og det vil sige:
- at der skal navn på
- at det kan gå i stykker
- at det kan komme med på legepladsen
- at det kan blive væk
- at andre børn kan tage det at lege med

Det er ikke tilladt at medbringe:
- våben af en hver art
- digitalt legetøj, så som tablets og lignende
- legetøj med lyd af hensyn til børnemiljø og
personalets arbejdsmiljø

Fælles fredag:
Hver fredag spiser vi eftermiddagsmad i SFO’en
sammen med SFO børnene. Denne dag er der oftest få
børn i begge afdelinger, og vi slår derfor ressourcerne
sammen, og får samtidigt også muligheden for at lære
hinanden bedre at kende og hygge sammen. Når
maden er spist, leger vi i SFO’en.

Information:
Ved indgangspartiet i børnehaven er der en tavle med
dagens/ugens informationer. Det er vigtigt at få læst
her på hver dag, da der løbende kan ske
justeringer/ændringer.

vi også tegninger og lign., som barnet skal have med
hjem.
Børnehaven oprettet på Saltum Skoles forældreintra,
under navnet: 2-SAL. I vil få udleveret et login dertil
umiddelbart efter opstart.
Vi vil opfordre jer til at tjekke forældreintra jævnligt,
da nogle informationer kun findes her, og der
samtidigt er informationer og orienteringer fra Saltum
Skole generelt.

Aflevering/ afhentning:
Kommer der bedsteforældre eller andre bekendte og
afleverer/afhenter jeres barn, skal vi gerne have
besked herom, da vi ikke må udlevere et barn uden
foregående aftale.
Det er vigtigt, at I både får sagt goddag og farvel til os.

Sygdom/fri:
Holder jeres barn fri eller er syg, så giv venligst besked
til personalet eller ring på tlf. 72578360. Det er også
muligt at give besked via sms på tlf. 41913360

Garderobe:
Jeres barn får ved opstart tildelt en garderobe med en
kurv, hvori skiftetøj skal opbevares. Der bør som
minimum altid ligge et sæt ekstra tøj (bukser, trøje,
undertøj og strømper).
Vi anbefaler, at I skriver navn på ALT tøj!
Der må ikke være plastikposer i garderoben - de er
farlige, og af hensyn til jeres barns sikkerhed skal frit
hængende snore på tøjet fjernes.
Halstørklæder er ikke tilladt.
Det er jeres ansvar, at der hver dag ved afhentning
(gerne sammen med jeres barn) ryddes op på jeres
barns garderobe - tegninger, beskeder eller andet i
klemmen tages med hjem, der tjekkes, at det tøj, jeres
barn skal bruge næste dag er der, fodtøjet er på
hylden osv.
Det er en vigtigt for jeres barns udvikling, at det tøj
der skal bruges f.eks. på legepladsen, hænger på
barnets plads, så barnet selv kan nå det.

Glemt tøj
I garderoben hænger en tørresnor, hvor personalet
hænger tøj uden navn i. Tjek venligst tørresnoren
jævnligt. Snoren tømmes mellemrum jævne, og tøjet
gives til velgørenhed eller benyttes til andre formål.

På kurven i jeres barns garderober er der en klemme
til sedler og små beskeder til jer forældre. Her hænger
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Middagslur:
Har jeres barn ved start stadig behov for at sove, er
der mulighed for dette.

Ved flere fødselsdagsbørn hører vi jer forældre om
evt. at sammensætte en menu i form af formiddags
og/eller middagsmad.

Bleer:
Bruger jeres barn ble, skal I selv medbringe bleer.
Jeres barn vil få en kurv på badeværelset til at
opbevare disse i. Når kurven er ved at være tom, giver
vi jer besked.
Vi frabeder os buksebleer og bodystocking

Sprogvurdering:
I Jammerbugt Kommune sprogvurderes børnene i 3årsalderen, når det skønnes at barnet har behov for
sprogstimulering, samt sprogvurderes alle tosprogede
børn. Det er barnets kontaktpædagog, der foretager
sprogvurderingen. I forældre informeres herom.

Legeplads:
Vi går som regel altid ud efter middagsmaden. Der kan
dog opstå situationer, hvor vi vælger at blive inde.
Vi har besluttet, at der må være seks børn alene uden
en voksen på legepladsen. Det er personalet, der
vurderer, hvem der kan være ude alene.
Det er vigtigt, at jeres barn har tøj med som passer til
årstiden. Er I i tvivl om, hvad der er godt at have med,
så spørg endelig personalet.

Samarbejdsrelationer:
Saltum SI samarbejder med andre faggrupper, f.eks.
• PPR, pædagogisk, psykologisk rådgivning.
• Sundhedsplejersken.
• Lærer
• Andre pædagoger
• Socialrådgivere
• Ergoterapeut
• Fysioterapeut
• Socialforvaltningen
• DSA konsulent

Ferie:
I skoleferier er der fællespasning i Saltum SI, dvs. at
børnene fra afdelingen i Vester Hjermitslev også
passes i Saltum.
I tre uger i sommerferien (uge 29, 30 og 31), mellem
jul og nytår, Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag har Saltum SI lukket. Der vil i de perioder
være mulighed for fællespasning i Pandrup.
Skal jeres barn holde ferie og/eller er væk fra
børnehaven i længere tid, vil vi meget gerne vide
besked herom.
Da vi er en del af Saltum Skole og følger skolens ferier,
skal I op til ferierne give besked, om jeres barn
kommer eller holder fri i f.eks. efterårsferien. Dette
gør vi, da vi på denne måde bedre kan planlægge og
afholde personalets ferier i de perioder, hvor der er
færrest børn.

Kompetenceforum:
Jammerbugt Kommune har etableret et såkaldt
Kompetenceforum, som har deltagelse af personale
fra institutionen, samt talepædagog og psykolog fra
PPR. Vi anvender dette forum for sparring for at
understøtte børnenes udvikling bedst muligt.
Ønsker vi et barns udvikling drøftet, informerer vi
forældrene. Det er også en mulighed for jer forældre
at ønske en problemstilling med jeres barn vendt på
kompetenceforum.

Barnets fødselsdag:
Vi holder en fælles fødselsdag for månedens børn.
Personalet afsætter en dato herfor, og på tavlen i
garderoben opsætter vi billeder af fødselsdagsbørnene, samt informerer om dato for fælles
fødselsdagen.
Vi fejrer hvert enkelt barn ved et af måltiderne – vi
hører om ønsker, gaver, gæster osv., puster lys ud,
råber hurra og synger fødselsdagssang, og hvert barn
har mulighed for at medbringe mad eller lign. her til.
Det er op til hver enkelt familie, hvad der medbringes,
efter aftale med personalet.
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