Velkommen til Børnebyens integrerede
daginstitution
2017

Dagsrytme i vuggestuen:
Kl. 6.30 – 8.00

Vi åbner på Kaninstuen og gør morgenen til en hyggelig
afleveringssituation.

Kl. 8.00

Åbner Bamse- og Bavianstuen.

Kl. 9.00 – 9.30

Holder vi formiddagssamling, hvor de får frugt og brød
Vi synger / læser og snakker om aktuelle ting.

Kl. 9.30 – 11.00

Foregår der forskellige aktiviteter og projekter i huset.

Kl. 11.00

Spiser vi frokost, derefter bliver de børn der sover ude
puttet.

Kl. 12.00

Sover de store børn i soverummet, hvor der bliver læst
historie eller sunget sange.

Kl. 14.30

Får børnene eftermiddagsmad, hvorefter de leger enten
inde eller ude.
Sidst på eftermiddagen samles alle på Bavianstuen.

Kl. 16.45

Vuggestuen lukker (fredag kl.16.00)
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Børnebyens vuggestue-afdeling:
Vuggestuen er en kommunal institution beliggende i Hillerød vest, tæt ved
skoven. Vuggestuen har været sammenlagt med Børnebyens børnehave siden
den 1. maj 2006 og har derfor samme leder og dagtilbudsråd.
I denne her afdeling er børnene i alderen 0-3 år, som er fordelt på 3 stuer,
Kaninstuen, Bavianstuen og Bamsestuen.
Vuggestuen har desuden en køkkendame.

Vuggestuens adresse og åbningstider:
Skatmestervej 7 - 11
3400 Hillerød
Tlf.: 72 32 44 40
E-mail: helh@ hillerod. dk

Åbent dagligt: Mandag- torsdag fra kl. 6.30 – 16.45 og fredag 6.30-16.
Lukkedage: Grundlovsdag.
Sammenpasning i Lønhuset: dagen efter Kristi himmelfartsdag samt mellem jul
og nytår.
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Vuggestuens værdigrundlag bygger bl.a. på:
Et varmt og trygt men også udfordrende miljø for det enkelte barn samt et
åbent og positivt forældresamarbejde.

Anerkendelse:
Da vi som personale her i vuggestuen arbejder med at være anerkendende
overfor jeres børn, syntes vi også, at I som forældre bør læse vores definition af
anerkendelse.

Definition:
En anerkendende pædagogik betragtes ofte som en pædagogik, hvor der er i
orden at være, som man er. At have fokus på barnets styrker, ressourcer og
kvaliteter - snarere end det modsatte.
Derfor tilstræber vi os i Børnebyen på at vi:






Ser på de positive sider af barnet og ikke på det negative
Ser på hvad barnet kan, og ikke på hvad det ikke kan
Er nærværende, lyttende og nysgerrige overfor barnet
Er en tydelig voksen
Giver plads til forskelligheder

Narrative:
Definition af det narrative:
Begrebet narrativ kan defineres som den fortælling, vi har om vores eget liv,
historiefortælling, livsfortælling eller livshistorie. Ud fra den narrative tilgang
skaber vi mening i tilværelsen igennem de historier - de narrativer - vi fortæller
om os selv, eller ud fra de historier der bliver fortalt om os.
Den narrative tilgang bygger på en antagelse af, at vi mennesker forstår vores
omgivelser og danner mening gennem socialt samspil, gennem sproget og den
kultur vi lever i.
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Narrativ pædagogik:
At arbejde ud fra den narrative pædagogik handler om, at man som pædagog er
med til at skabe nye muligheder for barnet, og forbedre dets livshistorie. Dette
gøres bl.a. ved at se på barnets ressourcer frem for barnets vanskeligheder, som
herved åbner op for nye handlemuligheder, hvilket skaber positiv udvikling for
barnet. Dette kan bl.a. gøres ved at man i institutionen arbejder med
historiefortælling. Gennem historiefortælling kan børn komme ud med deres
følelser, samt opleve at det er noget i sig selv, og ikke bare i kraft af hvad det
gør.

Når dit barn starter:
Af hensyn til dit barns tilpasning i vuggestuen er det vigtigt at det foregår
gradvis og i nært samarbejde mellem forældre, barn og personale.
Ved barnets start i vuggestuen udfyldes et kartotekskort på jeres barn, der
fortæller om navn, alder, adresse og tlf. nr. til hjemmet og jobbet.
Er der særlige ting vedrørende dit barn som allergi, feberkrampe, køresyge,
overfølsomhed o. s. v. så skal vi også have dette skrevet på kortet. Disse
oplysninger skal udfyldes på Børneroden.

Ved aflevering og afhentning af barnet:
Ved afleveringen om morgenen og afhentningen om eftermiddagen er det
vigtigt, at I kontakter personalet. Da der kan være en besked som I skal have.
Vi vil også gerne have at I skriver en sms eller på Børneroden inden kl. 9.00 hvis
jeres barn er syg eller holder en fridag.
Ligeledes skal vi informeres, hvis en anden end sædvanligt henter jeres barn.

De ”små” børn:
De små børn følger helt deres egen rytme i vuggestuen. De spiser og sover efter
behov.
Når de er vågne, leger, synger og pusler vi om dem, da de i denne periode af
deres udvikling har brug for en meget tæt kontakt til de voksne. Vi udnytter de
givne situationer til, at opfylde børnenes behov.
Børnene sover i krybber indtil de er ca. 2 år, hvorefter de fleste kommer
indenfor i soverummet og sover. Men er der nogle børn, som sover bedst ude og
ikke er generet af selen eller er blevet for store til krybberne, er det fint for os at
de sover ude. Vi skal i den forbindelse have jeres underskrift. Kontakt
personalet herom.
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Når børnene sover inde, er der altid en voksen tilstede.
Børnene sover efter deres behov og vi vækker dem ikke.

Påklædning m.m.:
Barnet skal være hensigtsmæssigt klædt på. Tøjet skal kunne tåle at blive
snavset.
Da vi er ude i alt slags vejr er det vigtigt at klæde barnet rigtigt på. Der skal
være tøj efter årstiden i barnets garderobe og altid skiftetøj / regntøj /
gummistøvler og hjemmesko.
Det er en god ide, at sætte navn i tøjet.
Mens barnet er lille, må I gerne tage barnevogn og dyne med, da det giver
barnet tryghed. Vi må dog gøre opmærksom på, at det er jeres egen forsikring,
der skal dække ved eventuelt hærværk ved indbrud.

Barnets trivsel:
Vuggestuen er et sted hvor børnene kan lide at komme, fordi det er ”deres” sted.
Et sted hvor de føler sig velkomne og hvor hverdagen er en vekselvirkning
mellem leg, ture ud af huset og beskæftigelser. Et sted hvor alle er en del af et
fællesskab, men også individuelle personer, der udvikler sig i eget tempo – og får
lov og ro til det.
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Oprydning:
Det vil være en stor hjælp, hvis I ser om jeres børns tøj / sko / hjemmesko er sat
på plads i garderoben inden I går hjem.

Medbragt legetøj:
Det er fint at børnene tager deres sovedyr med i vuggestuen. Andet medbragt
legetøj er ikke så hensigtsmæssigt da vuggestuebarnet ikke kan finde ud af, at
passe på det. Personalet har ikke ressourcer til at lede efter legetøjet. Dvs. at det
er på eget ansvar. I forhold til vores støjpolitik ville det være rart at børnene
ikke medbringer støjende legetøj såsom syngende bamser/dukker larmende
politibiler mm.

Grøn institution:
”Grøn institution ” er et enkelt værktøj til at sikre miljøhensyn i dagligdagen og
”Grøn institution ” skaber bedre miljø for børn og voksne.

Hos os betyder det:
- At vi køber miljørigtigt legetøj og materialer (maling, lim, m.m. )
- Vi begrænser brugen af vaskemaskinen og tørretumbleren og
opvaskemaskine.
- Vi har lav skyl på toiletterne
- Vi har føler på vandhanerne

Vuggestuens kostpolitik:
- Vi bestræber os på at købe økologiske varer og arbejder for en sund
kostpolitik i institutionen.
- Vi oplyser forældrene om vigtigheden af sund mad, uden slik, kager og
andre søde sager – samt saftevand, juice og sodavand.
- Vi bestræber os på at bruge årstidens frugt og grønt.
- Vi vil lære børnene gode og sunde kostvaner.
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Kosten:
Vi har ansat en køkkenassistent, der laver mad til børnene hver dag. Hun står
også for indkøb af råvarerne, som bliver brugt i køkkenet.
Børnene får ikke morgenmad i vuggestuen, da det er en politisk beslutning, som
blev vedtaget i 2009.
Om formiddagen får børnene et let måltid, som består af brød og frisk frugt.
Til frokost får de enten en lun ret/ råkost – smørrebrød – varm mad eller grød.
Ligeledes får de om eftermiddagen efter middagsluren et måltid som kan være:
brød, boller, pølsehorn, frugtgrød, koldskål eller rugbrød.
Børnene får mælk til frokost samt vand til formiddag og eftermiddag.
Vi bestræber os på at bruge danske råvarer, årstidens frugt og grøntsager.
I forhold til økologi er ca. 70 % af vores råvarer økologiske. Vi vil gerne bruge
flere økologiske varer, men rækkefølgen dansk frem for økologi. Vores budget
til mad skal også kunne holde.

Slik og kager:
Ernæringsmæssigt har børn ikke brug for slik og kager. Derfor har vi valgt ikke
at servere sukker i maden som børnene får i vuggestuen. Vi mener, at det er
vigtigt, at børn i en tidlig alder får viden om sund – usund mad.
Børnenes viden kan evt. hjælpe dem til, at se kritisk på hvad det er de spiser.

Fødselsdage:
Dit barn kan holde sin fødselsdag i vuggestuen. Her kan det f.eks. dele en
grovbolle, figenstang eller en ostehaps ud. Men ikke mad eller søde sager såsom
kager, slik, flødeboller, pandekager og is, samt saftevand og sodavand.
Fødselsdagen fejres i forlængelse af morgensamlingen fra kl 9.00-9.30.
Vi synger fødselsdagssang, råber hurra og puster lys ud.
Så derfor er vores budskab, at jeres barn ikke må dele slik og søde sager ud til
deres fødselsdage – men noget der er sundt.
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På tværs af huset:
Vi oplever, at børnene bruger hele huset som helhed og er trygge ved stort set
alle voksne.
Alle børnene er dog knyttet til deres ”base” og søger tilbage dertil, hvis de har
behov for det.
Blandt de største børn bestræber vi os på at lave aktiviteter på tværs af stuerne,
bla. ture, rytmik m.m. fordi vi gerne vil skabe kontakter mellem børn og voksne
på tværs af hele huset. Det kan være med til at skabe fællesskabsfølelse og gode
venskaber. Derudover træner vi børnene i, at gå ved vejene og passe på
trafikken. Vi gør også meget ud af, at snakke med børnene om de ting vi ser og
oplever.

Det vigtigste for os, er indholdet af turen og ikke turens længde. Som når vi
f.eks. lige uden for vuggestuen ser en interessant vandpyt, som børnene vil lege i,
insisterer vi ikke på at gennemføre den planlagte tur, men lader vandpytten
være ”turen”.
De mindste børn, som bliver hjemme i vuggestuen, drager også fordele af at de
store er ude af huset. De får mere plads til at boltre sig i.
Vi tager også på tur i nærområdet i mindre grupper eller stuevis. Vi bestræber
os på ikke at tage klapvogne med netop for at styrke børnenes motoriske
færdigheder.
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Rytmik:
Vi laver rytmik en gang om ugen i aldersopdelte grupper. I forbindelse med
samlingen om formiddagen/eftermiddagen kan vi derudover lave sanglege.
Vi mener også, at det er vigtigt, at børnene føler glæde ved og bliver fortrolige
med deres krop. Derfor giver vi rum og mulighed for, at de udvikler sig både
motorisk og sanseligt.

Udeliv:
Vi bestræber os på at komme ud hver dag. På legepladsen er der masser af
muligheder. Der bliver løbet, råbt, klatret i træer, gynget samt leget i
sandkassen. Nogle udforsker den store bakke, tunnelen er sjov at kravle
igennem, mens andre måske har startet deres egen lille bagerbutik i sandkassen.
Vi er ude i alt slags vejr, da forskelligt vejr giver forskellige oplevelser og
inspirerer til forskellige lege. En regnvejrsdag kan udvikle sig til en stor vand
legs dag – der bliver hentet spande, lavet vandhuller, plasket i vandpytter osv.
Om vinteren når der er sne tager vi kælkene frem og har stor glæde af vores
bakke og om sommeren kan børnene plaske med vand i varmen.
Cyklerne er meget populære og legepladsen giver også mulighed for, at man kan
finde en lille krog at gemme sig i og lege uforstyrret – måske bag en busk eller i
et af legehusene.
Mange venskaber bliver også udviklet på legepladsen.
Vi mener også, at det er vigtigt, at børnene får mulighed for at fordybe sig i en
leg da det er igennem legen, de udvikler sig og bearbejder deres oplevelser.
Den voksne er altid i nærheden til, at støtte, inspirere, hjælpe, trøste eller hvis en
leg er gået i stå, at være igangsætter til en ny leg.
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Fælles fredags-sang:
Hver fredag har vi fælles fredagssang hvor vi mødes på tværs af stuerne og
synger så taget letter. Vi gør dette for at styrke fællesskabet, barnets sproglige
kompetence, men også for at styrke de kulturelle udtryksformer.

Fælles bevægelsesleg:
Hver dag ved vores morgensamling laver en bevægelsesleg. Om fredagen efter
fællessang laver vi denne bevægelsesleg alle sammen. Dette gør vi for, at styrke
fællesskabet, for at barnet føler sig som en del af fællesskabet, for at barnet
oplever bevægelsesglæde og for at barnet opnår relationer/fællesskaber på tværs
af stuerne.

Medbestemmelse:
Vi vil gerne i den udstrækning det er muligt, give vores børn medbestemmelse i
deres hverdag i vuggestuen, da det er med til at give børnene selvtillid og
selvværd.
Med vejledning fra den voksne kan børnene f.eks. selv bestemme hvor meget og
hvilken mad de ønsker. Maden bliver sat frem på bordet, så børnene har
mulighed for at gøre et valg.
Hvornår et barn er renligt, er meget individuelt. Vi stiller ikke krav om at
børnene skal være renlige på et bestemt tidspunkt, men støtter dem i det, når de
er parate og motiverede. Det er børnene der skal være parate – ikke de voksne.
Hvis barnet er ked af det eller vred, bestemmer det selv hvilken voksen det vil
trøstes af / være hos. Vi respekterer at barnet har favorit voksne.

Forældresamarbejde:
Når jeres barn har fået plads i vuggestuen vil vi opfordre jer til at besøge os
inden barnet starter. Ved det første besøg får vi en snak om barnet, dets vaner,
baggrund og den fremtidige dagligdag i vuggestuen.
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Det er også en god ide, at I giver jer god tid til at få barnet vænnet til vuggestuen
– da det giver barnet en mere tryg start. Behovene er selvfølgelig meget
individuelle og det vil vi tage højde for.
Efter ca. 3 mdr. tilbyder vi en samtale omkring jeres barn hvis der er behov.
Her taler vi bl.a. om hvordan barnets start i vuggestuen er gået og barnets
udvikling.
Umiddelbart inden barnet skal starte i børnehave, udfyldes der nogle
overleveringspapir. Hvis der er behov, tilbydes der en samtale.
Opstår der et behov enten hos jer eller personalet om en samtale undervejs,
holder vi gerne en.
Det er vigtigt for os at have en åben og ærlig dialog med jer som forældre, da
dette er grundlaget for et godt samarbejde.

Forældremøder/arrangementer:
I september afholder vi et stort forældremøde, hvor der bl.a. er valg til
dagtilbudsrådet. Herefter går vi ud i vores afdeling til en spiseaften, hvor
børnene også deltager.
Den sidste hverdag i hver måned, har vi kaffe/the eftermiddag. Et par gange om
året vil der være ”Krop og bevægelse” tema, hvor børn og personale inviterer til
leg.
Der bliver evt. også et fælles forældremøde for hele midtbyen.

Dagtilbudsrådet:
Vuggestuen og børnehaven har fælles dagtilbudsråd bestående af 3 forældre fra
børnehaven og 2 forældre fra vuggestuen, 1 suppleant, 1 personalerepræsentant
samt den daglige leder.
I samarbejde med områdebestyrelsen varetager de, de
overordnede principper for institutionerne i område midt.
Der afholdes ca. 4 møder årligt.

Sygdom / hvornår må et barn møde i institutionen:
Når dit barn er syg, må det ikke være i vuggestuen. Hvis dit barn bliver syg hos
os vil I blive kontaktet. Vi meddeler via opslag når der er børnesygdomme i
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huset. Derfor er det vigtigt for os at vide når dit barn har fået en smitsom
sygdom.
Medicin gives ikke i vuggestuen. Undtaget er dog børn med kroniske sygdomme.
Reglerne for fremmøde i institutionen er fastsat for at begrænse spredning af
smitsomme sygdomme.
Hovedregelen er, at syge børn ikke må møde i institutionen og at et barn med en
smitsom sygdom først må modtages når det ikke længere smitter.
Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i
vuggestuen.
Hvis barnet møder i vuggestuen uden at være rask, har det på grund af nedsat
modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen
eller pådrage sig en anden sygdom.
Vi følger Sundhedsstyrelsen retningslinjer.

Øjenbetændelse:
Ved tilfælde af øjenbetændelse må barnet først komme i institutionen når det
har været i behandling i to døgn.
Vi følger Sundhedsstyrelsen retningslinjer.

Ferie:
Da vuggestuen er børnenes arbejdsplads, hvor de hver dag møder opgaver og
udfordringer på ligefod med os voksne, er det vigtigt at tænke på, at børnene
har brug for ferie og hvile (på lige fod, som de voksne ). Derfor opfordrer vi jer
til, at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie med jeres barn. I bedes
derfor melde jeres ferie på Børneroden så snart I ved hvornår I holder ferie.
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Solen:
I skal selv medbringe solcreme til jeres barn.
Vi forventer naturligvis at børnene har solcreme på når de kommer om
morgenen.
Vi giver børnene deres solcreme på om eftermiddagen og tilbyder solhatte.
Desuden opsætter vi parasoller og opfordrer til at lege i skygge.

Storgruppe:
Vi har en storgruppe i vuggestuen for de kommende børnehavebørn. Vi samler
børnene 2 gange om ugen.
Formålet med storgruppen er at gøre det enkelte barn kompetent til overgangen
fra vuggestue til børnehave.
Vi har bl.a. fokus på følgende:
 Selvhjulpenhed (såsom at tage tøj af/på, gå på toilettet, vente på tur,
styrke barnet i spisesituationen m.m.)
 Styrke de sociale relationer (børnene i mellem)
 Gå længere ture uden klapvogn (nogle gange medbringer vi madpakke)
 Gå ture sammen med de mindste børnehavebørn
 Lave rytmik og science (nogle gange med de mindste børnehavebørn)
 Besøge børnehaven, både på stuerne og legepladsen og toiletterne
Der er også lidt forventninger til jer forældre 
I skal øve jeres barns selvhjulpenhed (se ovenstående).
I er meget velkomne til at besøge børnehaven inden start.
I skal regne med at afsætte nogle dage til indkøring.
Vores køkkendame smøre en madpakke til børnene, når de er i storgruppen.
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