Garderobe
Hvert barn har sin egen garderobe til jakke sko osv. Her vil der også være en kasse, som
skal indeholde to sæt ekstra tøj (fra inderst til yderst), futsko, udendørstøj som passer til
årstiden. Vi vil gerne at der er en ekstra sut, hvis barnet bruger dette, den skal helst ligge i
en lille æske. Som forældre er i ansvarlige for, at jeres barns sutter er rene og i ordentlig
stand.
➢ Husk tydeligt navn i alle barnets ejendele + sutter.

Velkomstfolder

Aflevering og afhentning
Det vil i sagens natur ofte være svært for små børn at skulle sige farvel til mor eller far.
Denne ”sorg” må vi, som voksne rumme, så barnet ikke føler sig ansvarlig for mors eller
fars humør.
Vi anbefaler korte afleveringer, da vi har erfaring med, at det er bedst for barnet. Børn
lærer hurtigt, at her skal de selv være, mens mor og far er på arbejde, og de ved dermed
at afskeden kommer. Mange børn kan have svært ved at komme rigtigt i gang med noget,
før afskeden er overstået. Hvis personalet oplever, at forældrene har svært ved at tage
afsked, vil vi hjælpe med støtte og gode råd.
Når I henter jeres barn, kan det virke som om, det ikke vil med hjem, siger nej og løber
væk. Det er vigtigt, I viser jeres barn vejen og at I siger farvel og tak for i dag. Jeres barn
har haft en lang indholdsrig ”arbejdsdag” og kan have svært ved at udtrykke hvad de
egentlig vil. Vi beder jer derfor om at gøre afhentningen kort.
➢

Hvis jeres barn skal afhentes af andre end forældrene, skal vi orienteres i
forvejen - ellers må vi ikke udlevere barnet.

➢

Det er vigtigt, at i siger goddag og farvel til personalet.

Stil endelig spørgsmål, hvis der er noget der undre jer. Vores fælles interesse er, at jeres
barn trives, udvikles og har det godt.

V. Hjermitslev vuggestue og børnehave
Gerdsvej 1 9700 Brønderslev
Tlf. 72578195
Leder, Peter Sørensen 41913196, pet@jammerbugt.dk

V.Hjermitslev vuggestue
” Vi håber, at vi vil få en spændende,
udviklende, dejlig og oplevelsesrig tid
sammen med dig og dine forældre.”

Velkommen til V. Hjermitslev vuggestue.

Anerkendelse

Vi vil gerne med denne folder byde dig og dine forældre velkommen i vuggestuen. Vi
håber, at vi vil få en spændende, udviklende, dejlig og oplevelsesrig tid sammen med dig
og dine forældre.

I Vuggestuen tager vi udgangspunkt i den anerkendende relation. Når vi anerkender
barnet i dets handlinger og følelser, styrker vi dets psykiske udvikling. Vi anerkender ved
at vise med ord og handlinger, at vi er til stede og rummer alle barnets følelser. Vi styrker
barnet psykisk og sprogligt, fordi vi sætter ord på barnets og vores egne handlinger og
følelser. Barnet føler sig hørt, forstået og anerkendt.

Historien bag
Vuggestuen er etableret i 2017. Vuggestuen er normeret til 8 børn, og har egne lokaler i
en bygning, hvor børnehaven Solsikken også er. Vuggestuen og børnehaven er begge en
del af Saltum skole og Saltum SI.
I Vuggestuen vil børnene opleve et fagligt uddannet personale, som har børnenes tryghed
og udvikling i fokus. Vi har et tæt samarbejde med børnehaven, så de ældste børn i
vuggestuen vil altid have mulighed for at lege med jævnaldrende, samtidig med at vi kan
skabe ro for de mindste.
Vi har stor fokus på overgange, og har en unik mulighed for at etablere trygge overgange
for børnene fra vuggestue til børnehave, og via vores tætte samarbejde med
førskolegruppen i Saltum bh og videre til skole.
Da vi er en del af Saltum skole – som jo er udeskole, er vi allerede i vuggestuen bevidste
om, at bruge de muligheder som det umiddelbare nærområde tilbyder.
Vi har i nedenstående forsøgt, at samle en række oplysninger og gode råd til Jer. Der er
meget at holde styr på, når jeres barn begynder i daginstitution og der er mange
spørgsmål og forventninger fra begge sider.
Når vi modtager en indmeldelse på jeres barn, vil vi sende et brev ud til jer, med en
indbydelse til en rundvisning og en opstartssamtale med jer og barnets primær pædagog.
Der vil også blive udleveret et stamkort, hvor i skal udfylde oplysninger om barnet.
➢

Husk at vi altid har jeres nyeste tlf.nr., som vi kan træffe jer på.

Åbningstider og telefon nr.
Mandag til torsdag:
Fredag:
Telefon nr.:
Leder Peter Sørensen:

kl. 06.00 – 16.45
kl. 06.00 – 15.45
74578195
41913196

I vil i det daglige opleve sammenkøring med børnehaven, da vi åbner og lukker sammen.
Ligeledes vil børnene fra børnehaven komme på besøg i vuggestuen, dette er med til at
øge barnets bevidsthed om andre, og til at styrke relationen mellem de store og yngste i
institutionen.

Selvhjulpenhed
Vi vægter selvhjulenhed meget højt. Det er barnets egen oplevelse med sin krop der
udvikler og giver erfaringer af, at ”jeg kan selv”, ”jeg mestre selv” og det øger barnets
selvværd. Det er vigtigt for jeres barns udvikling, at vi samarbejder. Lad jeres barn selv gå
ind, når det når den alder, det kan det. Lad jeres barn tager overtøj af og på selv. Ligeledes
fut sko, støvler og lignende. Husk når vi som voksne gør det for barnet, så fratager vi
barnet muligheden for udvikling.

Mad og måltider.
Til de børn der kommer mellem kl 6.00 – 7.30, vil der være mulighed for at få
morgenmad. Vi tilbyder cornflakes, havrefras, havregryn, eller havregrød. Når jeres barn
går i vuggestue, er det på fuld forplejning. Det vil sige, at i som udgangspunkt ikke skal
medbringe mad til jeres barn. Ved specialkost kan det blive nødvendigt. Børnene drikker
mælk eller vand til måltiderne.

Sutteflasker
Vi har modermælkserstatningspulver af mærket ”Nan Pro” til de børn som har brug for
det. Har barnet brug for sutteflaske som måltid eller som et supplement til et måltid, skal
man selv medbringe en sutteflaske og tilhørende flaskesut. Af praktiske årsager og
ressourcer i rengøringen af sutteflasker, er det forældrenes opgave at medbringe og
rengøre flasker. Ligeledes skal man selv medbringe modermælkserstatning, hvis der er
specielle behov.

Sygdom
Vuggestuen modtager ikke syge børn, eller børn som er sløje og ikke kan følge en
almindelig dag. Bliver jeres barn syg i løbet af dagen, vil det blive ringet hjem. Husk at give
besked til personalet, hvis barnet er sygt.

Søvn
Man skal selv medbringe barnevogn, den må gerne blive i vuggestuen i weekender og
ferier. Man skal selv medbring dyne og pude og sengelinned, som man selv skal skifte ved
behov. Husk at medbringe sikkerhedsgodkendt sele. Har barnet brug for nusseklud eller
bamse. Vi har mulighed for at stille barnevognen i skuret, under halvtag eller udenfor.

