Vuggestuens målsætning
Vuggestuen skal være et rart sted, hvor målet er, at børnene oplever tryghed og
nærhed.

Alle børn skal have mulighed for gennem leg, oplevelser og udfordringer at udvikle
sig til selvstændige, glade og harmoniske mennesker.
Vi synes, det er vigtigt at børn:
o har en god barndom.
o har tryghed og udfordringer i hverdagen.
o har nærværende, glade og indlevende voksne.
o har det sjovt.
o har lov til at være sig selv på egne præmisser.
o lærer at tage hensyn til hinanden.
o har legekammerater.
o Synes at vuggestuen har en god og rar atmosfære.
Vi synes det er vigtigt at forældrene:
o trygt kan aflevere deres barn.
o kan få en snak om barnets dagligdag.
o kan komme med forslag og ideer.
o kan drøfte holdninger og emner omkring børn.
Start i vuggestuen:
For de fleste børn og forældre er det overvældende at begynde i en daginstitution.
Hvordan kan vi gøre starten så god som mulig?
o I begyndelsen har I og barnet mest kontakt med den voksne på stuen,
som er barnets kontaktperson.
o Det er vigtigt at I kan være her sammen med barnet de første par dage.
o Det er bedst, at barnet har nogle korte dage, derfor sæt 14 dage af til
indkøring
o Husk altid at sige farvel til jeres barn! Også selvom barnet græder - vi
skal nok trøste.
o I er altid velkomne til at ringe for at høre, hvordan det går!

Det er meget individuelt, hvordan indkøringen kommer til
at gå, det kommer an på hver enkelt barnets behov.

Forældresamarbejde:
Det er vigtigt med en åben og positiv dialog, forældre og personale imellem, derfor
lægger vi vægt på den daglige tovejs kommunikation omkring jeres barn. Støder I
på problemer, oplevelser og andet I mener vi bør vide noget om, lytter vi gerne.
Forældresamtale:
Efter 3-4 mdr. bliver I tilbudt en samtale med stuens personale. Vi taler om jeres
barn, og om hvordan det har været at starte i vuggestuen. Vi afholder forældresamtaler efter behov, dog mindst en gang årligt. I er til enhver tid velkomne til at
bede om et ekstra møde, hvis I synes, der er behov for det.
Praktiske oplysninger: Kartotekskort
I skal udfylde og aflevere et kartotekskort med diverse oplysninger, inden barnet
skal være her alene. Det er vigtigt, at I opgiver telefonnummer, hvor vi kan træffe
jer, så vi, i tilfælde af sygdom eller lignende, kan komme i forbindelse med jer.
Når jeres barn får nye vaccinationer, beder vi jer fortælle det til os, så vi kan ajourføre kartotekskortet. Husk også at fortælle, hvis der sker ændringer vedr. adresse
og tlf. nr.
Fridage / sygdom / ferie:
I skal ringe og give besked så tidligt som muligt, hvis jeres barn er sygt, har ferie
eller fridage. Så kan vi bedst planlægge personalets arbejde, vikartimerne, aktiviteterne og tilberedning af maden.
I forbindelse med ferie bliver der sat opslag op på stuerne, så I kan skrive, hvornår
jeres barn holder ferie.
Sygdom:

Hvis jeres barn er sygt eller af anden årsag ikke kan deltage i
vuggestuens (almindelige) hverdag, kan barnet ikke modtages
i vuggestuen. Sygdommens art skal meddeles af hensyn til de
andre børn. Bliver barnet sygt i vuggestuen, kontakter vi jer og
aftaler, hvad der videre skal ske. Vi beder jer ringe og meddele, når barnet er rask igen.

Medicin m.m.
Vi giver ikke børnene medicin, med mindre barnet har en kronisk sygdom, der kræver medicin, og da kun efter skriftlig lægeordination. Hvis barnet har brug for specielle diæter, skal der også foreligge en lægeerklæring.
Fødselsdage:
I kan aftale med personalet på stuen, hvordan I ønsker at fejre jeres barns fødselsdag. Fødselsdage holdes stuevis, man kan komme med frugt og boller. Vi tager også gerne hjem til barnets fødselsdag, hvor det samme gælder.
Jacob har lagt en mappe på nettet med forslag til, hvad man kan servere til en fødselsdag. I er velkomne til at komme med supplerende forslag til mappen.

Legetøj:

Legetøj må gerne medbringes, men vuggestuen påtager
sig ikke ansvaret for det, ej heller at lede efter det når det
er væk. Legetøjet må ikke være farligt.

Tøj:
Skriv venligst navn i alt barnets tøj. Barnet skal have godt med praktisk skiftetøj
med. Medbring også regntøj, gummistøvler og indesko.
Af hensyn til barnets sikkerhed må der ikke være snore i hætter og jakker. Vi anbefaler halsedisser.
Når børnene skal sove:
Vuggestuen har barnevogne, krybber, seler osv. til barnet, når
det skal ud at sove. I er også velkomne til i begyndelsen af barnets vuggestuetid, at have egen vogn med.
I vuggestuen må vi af sikkerhedshensyn ikke bruge regnslag på
barnevognene. Nogle børn sover også i alrummet, hvor de har
deres egen seng med navn.
Sovetider:
Vi prøver at give os god tid til det enkelte barn, inden det skal
sove. De største børn øver sig i at tage tøjet af og gå på toilettet.
Vi mener det er vigtigt at børnene får lov til at sove, og derfor
vækker vi dem heller ikke.
De fleste børn sover mens personalet holder pause, møder og
laver praktisk arbejde.
Børnene kommer op, efterhånden som de vågner. Ca. kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad.
Foto og video:
Vi tager mange billeder af børnene.
I skal give tilladelse til, at jeres barn må fotograferes og videofilmes i vuggestuen
og at billederne eventuelt også lægges på nettet.
Personalets stuemøder:
Personalet på stuerne holder stuemøder hver anden uge, hvor vi planlægger aktiviteter, ture og forældresamtaler og drøfter børnenes udvikling og trivsel.

Udendørsliv:
Børnene udvikler sig bl.a. gennem leg med sand, sten, vand, smådyr, jord, træ eller grene og ved at hoppe, klatre, cykle, løbe m.m.
Livet udendørs giver et godt socialt samvær mellem
børnene. De har mere plads, føler sig mindre overvåget, har mulighed for venskaber på tværs af stuerne,
og det enkelte barn har mulighed for at udforske naturen i sit eget tempo.
På legepladsen er der både mulighed for at finde en
stille krog og plads til de "voldsomme" lege.
Turdage:
En gang om ugen tager 1 voksen og 2 børn fra begge stuer sammen på tur. Vi mener, at det er vigtigt, at børnene også får fælles oplevelser uden for institutionen.
Indendørsaktiviteter:
Kan være: Klippe-klistre, læse, male, synge, danse, hoppe, tegne, bage og lege på
stuerne.
Legen giver bl.a. børnene mulighed for venskaber. Børnene efterligner og lærer af
hinanden, slås og prøver kræfter indbyrdes.
Alrummet:
I vinterhalvåret vil vi gå i alrummet, hvor vi f.eks laver rytmik nogle gange på
tværs af stuerne. Det er vigtigt for børns motoriske udvikling, at de ruller, kryber,
kravler m.m. Vi vil også danser, synger og laver rim og remser.
Projekter :
Et par gange om året har vi projekter på tværs af stuerne. Det kan f.eks. være i
forhold den pædagogiske læreplan og æbleprojektet i efteråret.
Madtider:
Vi spiser morgenmad fra klokken 6.00 til kl. 8.00, frokost fra klokken 11.00 og
middagsmad klokken 17.30. Hvis man ønsker at spise med til aftensmad skal vi vide besked senest samme dag klokken 11.00, og meget gerne også tidligere.
Frokost:
Børnene vasker hænder, inden vi spiser, og de er med til at dække bord. Mens vi
venter på maden synger vi et par sange. Vi forsøger at gøre måltidet hyggeligt, og
de voksne spiser med for at være et godt eksempel.
Vi synes, det er vigtigt, at børnene får lov at vælge, hvilken mad de vil spise, at de
får lov at hælde op i deres glas og selv øse mad op på tallerkenen.
Vuggestuemad:

Det er vuggestuens mål at kosten skal være sund, varieret og ernæringsrigtig til
børn mellem 0-3 år. Kostplanen skal lægges inden for vuggestuens kostbudget.
Til børn med allergi kan der tilberedes særlig kost efter anvisning fra det enkelte
barns læge.

Der tages hensyn til børn, der af religiøse grunde eller af andre årsager ikke må
spise dele af den almindelige danske kost. Kostplanen er at finde på nettet og uden
for køkkenet. Ændringer i kostplanen kan forekomme.
Forældre er altid velkommen til en snak med Jacob.
Goddag og farvel:
På visse tidspunkter af dagen er der mange børn og forældre samlet. Det kan være
svært for os at følge med i, hvem der kommer og går, så derfor er det vigtigt, at I
siger goddag og farvel til en fra personalet.
Afhentning af børn:
Hvis andre henter jeres barn, skal I give besked om det.
Hvis jeres barn ikke er blevet hentet, når vuggestuen lukker, prøver vi at kontakte
hjem, arbejde eller evt. 3. person. Den person I har skrevet på barnets kartotekskort.
Overgang fra vuggestue til børnehave:
Ca. en måned før det kommende vuggestuebarn skal starte i børnehave, vil det løbende blive inviteret ned og lege med eller uden en voksen fra stuen. Ind imellem
vil det kommende børnehavebarn også få lov at spise med til frokost. Inden barnets
første rigtige dag starter, vil forældre blive inviteret til en overleveringssamtale,
hvor der vil deltage en fra vuggestuen og en fra børnehaven.
Traditioner:
MiniGiro's fødselsdag
Fastelavn
Vi slår "Katten af tønden", børnene må gerne være udklædte, det er
mandag efter Fastelavssøndag.
Påske:
Vi klipper og klistrer og laver påskefrokost.
Blomsterdag
Hvert barn kommer med en blomst hjemmefra, som vi i fællesskab planter i krukker i vuggestuens lille gårdhave.
Afslutning for de store vuggestuebørn, som skal begynde i børnehave.
Skovtur (kun Kuverterne)
Halvjul (kun Stemplerne)
Flyvergrilltur (kun Stemplerne)
MiniGiro's høstfest
Halloween

Jul
Vi laver juleklip, julehygge, hvor nissen kommer på besøg, julehemmeligheder og juleture. Vi holder julefrokost, julemiddag og spiser risengrød.
Stemplerne holder bedsteforældrejuleklip.
Julefest
Hvor vi danser omkring juletræet, og julemanden kommer forbi.
Projektuger og temadage:
Januar, februar og marts vil der være temadage.
Vuggestuen vil lave nogle projektuger i januar til maj.
I april og i september vil der være projektuger i samarbejde med børnehaven.
Læreplansarbejdet:
Der arbejdes med læreplansemnet fra oktober indtil maj, hvor det evalueres.

Ikke to dage er ens
Vuggestuen er en myretue
et mylder af børn og voksne
der kommer og går.
Her er glæde og gråd
Stress og harmoni
Ro og travlhed
Venskab og uvenskab.
Gode dage og dårlige dage
Og der er ikke to dage der er ens.
Ajourført d. 5-11-15

