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 Velkommen 
 Denne folder er en velkomst til jer nye forældre. Vi har 
 samlet nogle nyttige informationer om jeres barns nye 
 børnehave. 
 Vi håber, at denne folder vil gøre det nemmere for jer at 
 falde til og lære vores børnehave at kende. 
 I vil forhåbentlig også kunne bruge folderen som en 
 opslagsbog, hvis der er noget, I senere bliver i tvivl om. Men 
 der kan selvfølgelig stadig være ting, I ikke forstår eller 
 gerne vil vide mere om, og da er I velkomne til at tale med os. 

 Med venlig hilsen 
 Personalet i Børnehuset 

 Børnehusets åbningstider 
 Mandag – torsdag kl. 6.30-16.45 
 Fredag kl. 6.30-16.00 

 Adresse og telefonnummer 
 Skærbækvej 16, Arrild 
 6520Toftlund 

 Mobil : 30 13 84 03 
 E-mail :  boernehuset@arrildfriskole.dk 
 Web :  www.arrildfriskole.dk 
 Facebook : Arrild Friskole og Børnehus 

 Goddag og farvel:  Det er vigtigt, at barnet og I forældre 
 altid siger goddag og  farvel til en voksen. Aflevere I efter 
 kl.9.00, må I ikke  forvente, at der er voksne, der har tid til 
 at vinke med  børnene, eller samtale med personalet om 
 diverse.  Af hensyn til hinanden, og med respekt for 
 institutionens  ting, forventer vi, at børnene lægger de ting, 
 de leger med på  plads inden, de går hjem. 
 Hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene, 
 skal vi vide besked. 
 Der er altid muligt at bede personalet om en tid til en 
 samtale, hvis I har brug for dette. 

 Forældresamarbejde:  Det er af stor betydning for 
 børnenes trivsel, at der er et  godt samarbejde mellem 
 forældre og personale. Derfor er  det vigtigt, at børn og 
 forældre får en god modtagelse, når  barnet starter i 
 Børnehuset. Når vi får besked om, at dit  barn skal starte, 
 sender vi brev med invitation om at besøge  os. Ved dette 
 besøg giver vi os god tid til at vise rundt og få  en snak om 
 barnet og evt. de specielle hensyn, som skal tages.  Ligeledes 
 vil vi orientere om Børnehusets pædagogiske  holdninger og 
 snakke om gensidige forventninger. Der kan evt.  aftales flere 
 besøgsdage. Det er vigtigt, at forældrene og  personale taler 
 åbent og ærligt sammen om barnets trivsel og  relevante 
 forhold i hjem og Børnehuset. Vi opfordrer til at  spørge, hvis 
 der er ting, du undrer dig over. 

 Når barnet starter i Børnehuset, bliver der tilknyttet en 
 kontaktvoksen. Denne kontaktvoksen tilbyder en 3 måneders 
 samtale og senere flere løbende. 



 Opstart:  I forbindelse med barnets opstart i Børnehuset 
 er det  vigtigt, at i forældre giver jer tid til at køre jeres 
 barn ind i  institutionen. Nyeste forskning på området viser, 
 at de  første uger af et barns institutionstid, har afgørende 
 betydning for dets trivsel i resten af dets tid i Børnehuset. 
 Derfor kan det fx være vigtigt med dage i Børnehuset, som 
 barnet kan overskue. Spørg personalet for yderligere 
 oplysninger. 

 Mødetidspunkt:  Vi har ikke faste mødetidspunkter  med 
 mindre det fremgår  af tavlen. Er Jeres barn ikke dukket 
 op inden kl. 9.00, kan vi godt finde på at gå på en spontan 
 tur. 

 Sko overtræk:  Der vil 
 forefindes blå poser til 
 overtræk i Børnehusets 
 garderobe, som skal bruges. 
 Med disse undgår vi, at børnene 
 skal lege på et snavset gulv. 

 Skiftetøj:  Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig 
 påklædning.  Børnene skal medbringe tøj/skiftetøj, som 
 passer til  årstiden. Det er godt at have tøj/sko, som 
 barnet selv kan  tage af og på. HUSK navn i alt tøj/fodtøj. 
 Hvis dit barn bruger ble, skal disse medbringes. 

 Navn:  I Børnehuset er der mange børn, så det er 
 VIGTIGT, at I  skriver navn i barnets tøj, støvler m.m. 
 Personalet har ikke  ressourcer til at lede efter jeres 
 barns tøj, så vi henstiller  til, at I kigger i kurven med 
 glemt tøj vindfang, inden I beder  om hjælp. Har I ledt 
 uden resultat, kan vi skrive en  ”efterlysning” på tavlen, og 
 når der navn i, letter det  processen. Husk også at rette 
 navn på arvetøj. 

 Garderobe/Oprydning: 
 Det er vigtigt at huske at tage de ting med hjem, som dit  barn 
 har lavet, ting som de ofte har lagt stort arbejde i. Det  er 
 forældrenes ansvar, sammen med barnet, at rydde op i 
 garderoben, når børnene går hjem. Ligeledes at tømme 
 garderoben til rengøring hver fredag. Anbring så lidt bagage i 
 garderoberne som muligt. 
 Husk i øvrigt også at tjekke, om der evt. skulle ligge noget 
 tøj, som har gemt sig i vores glemmekasse.  Der må  ikke 
 forefindes plasticposer i garderoben.  Brug  evt. stofposer. 

 Påklædning: 
 Vi er ude i alt slags vejr, så dit barn skal have tøj med til 
 årstiden. Vi opfordrer dit barn til selv at klare påklædningen 
 (hjælp efter alder), så hjælp dit barn ved at hænge tøjet  klar i 
 garderoben. Snak med dit barn om tøjet, så det ved,  hvad det 
 skal have på, derved får det en bedre forståelse  for: ”Det her 
 er mit tøj”. Det hjælper også os, når vi er ude  af huset, og skal 
 kunne kende overtøjet igen. Husk på, det er  en rigtig god 
 motorisk træning for dit barn, når det øver sig i  at tage tøj på. 



 Måltider: 
 Morgenmad: Børnehuset tilbyder morgenmad fra kl. 6.30- 
 7.15. Morgenmaden består af cornflakes, havregryn med 
 rosiner (uden sukker). Hertil tilbydesmælk og vand. 

 Formiddagsmad: Fra ca. kl. 9.00.Vi tilbyder frugt/grønt 
 og  noget groft (rugbrød/knækbrød/boller 
 eller andet) og dertil  vand. 

 Frokost: Småbørnene spiser ca. kl. 11.00 og 
 Børnehaven spiser ca. kl. 11.30. Børnene får 
 rugbrød med pålæg eller varmt mad. 
 Dertil mælk og vand. 

 Eftermiddagsmad: Fra ca. kl. 14.00. Vi tilbyder frugt/grønt 

 og noget groft (rugbrød/knækbrød/boller eller andet) og 

 dertil vand. 

 (Allergi: Hvis barnet ikke kan tåle mælk/produkter så skal de 

 selv medbringe "erstatningsproduktet" til barnet.) 

 Fødselsdage: 

 I Børnehuset bliver barnet fejret på dagen (eller så tæt på  som muligt). 

 Der bliver sunget fødselsdagssang og barnet får  en fødselsdagsgave. Fødselsdagen kan også holdes i barnets  hjem (forældrene 
 sørger for transporten frem og tilbage,  hvis barnet bor langt væk fra Børnehuset). Når man vælger  at fejre barnets fødselsdag i 
 Børnehuset, kan man enten  vælge at fejre fødselsdagen med hele børnehaven, eller  Småbørnsgruppen eller hele Børnehuset. Man kan 
 vælge at  medbringe; én kage  eller  frugt  eller  pølsehorn  eller  pizzasnegle  eller  … (KUN 1 ting) (minus slikposer). 



 Ferie:  Vi udnytter vores personalemæssige ressourcer  bedst, hvis  personalet holder ferie eller afspadserer, når der er færrest 
 børn, hvorfor det er vigtigt at tilbagemelde og overholde  tidsfristen. 

 Opslagtavler & Nyhedsbreve på hjemmesiden:  HUSK at  kigge på opslagstavler både i garderoben og i  køkkenet. Gå ikke glip af 
 vigtige 
 informationer, praktiske oplysninger 
 og måske en sjov bemærkning. 
 Eventuelle aktiviteter i løbet af 
 ugen, vil ligeledes fremgå af 
 opslagstavlerne. + læse vores 
 ugentlige nyhedsbrev som kommer på hjemmesiden  www.arrildfriskole.dk 

 Lukkedage:  Børnehuset holder lukket: 
 ∙  3 dage op til påskeferien 
 ∙  Fredag efter Kr. Him.fartsdag 
 ∙  Grundlovsdag 
 ∙  Mellem jul og nytår 

 Mindfulness/Hvilestund:  I Børnehuset tilbyder vi  alle 
 børn mindfuldness/hvilestund  fra kl. ca. 12.30-13.00, og 
 til de børn der har brug for en  middagslur, er der også 
 mulighed for det. Barnet bedes  medbringe; evt. 
 sovebamse/sut – Vi har dyner og tæpper. I 
 Småbørnsgruppen sover barnet i barnevogn. (Børnehuset 
 har barnevogne) I bedes medbringe sovebamse/sut, dyne, 

 pude og lagen. 

 Sygdom:  Vi modtager kun raske børn, hvilket vil sige,  at de 
 skal kunne  deltage i de almindelige aktiviteter, såvel 
 indenfor som  udendørs. Af hensyn til de andre børn og 
 voksne, vil vi gerne  vide besked, hvis dit barn skulle få en 
 smitsom sygdom. Hvis  dit barn bliver sløj eller får feber i 



 løbet af dagen, vil vi  kontakte jer. 
 Vi vil gerne have, at I giver os besked senest kl. 9.00, hvis 
 jeres barn holder fri, er syg eller møder ind senere. 

 Medicin:  Personalet er ikke uddannet til at observere  og 
 behandle syge  børn. Derfor bør medicingivning i Børnehusets 
 åbningstid  begrænses mest muligt. Når barnet efter 
 smitsom sygdom  igen kommer i Børnehuset, bør eventuel 
 fortsat medicinering  gives på tidspunkter uden for 
 åbningstiden. 
 Ved kronisk sygdomme er der undertiden behov for at give 
 medicin i løbet af dagen. Såfremt vi har påtaget os at give et 
 barn den ordinerede medicin, skal der forelægge 
 dokumentation fra egen læge og medicinen skal være i 
 original emballage med ordineringslabel fra apoteket. 

 Solcreme: 
 Børnene skal være smurt ind i solcreme hjemmefra. På varme 
 dage smører vi børnene ind i creme ved middagstid. Børnene 
 skal ikke selv medbringe solcreme, med mindre børnene kun 
 kan tåle specielt creme. Dette afleveres til personalet, som 
 opbevarer det. 

 Legetøjsdag: 
 Sidste fredag hver måned har vi legetøjsdag. Det er den dag, barnet 
 må have sit eget legetøj med i Børnehuset. 
 Husk at skrive navn på det. Hjælp barnet med at vælge ét stykke 
 legetøj, frem for at fylde hele tasken op. 
 Legetøjet er altid på eget ansvar. 

 Vi arbejder med : Fri for Mobberi: 
 Fri for Mobberi -  en tidlig indsats 
 Mobning er normalt noget, vi kender til i skolen. Men kimen til 
 mobning bliver lagt allerede i børnehaven og udvikles videre i 
 indskolingen. Derfor er det altafgørende med en tidlig 
 indsats. Red Barnet og Mary Fonden har startet Fri for 
 Mobberi - et  forebyggende projekt til de tre til otteårige. 
 Fri for Mobberi-kufferten er udviklet til at sætte tidligt ind mod 
 mobning. 
 Skabe et positivt miljø i Børnehuset 
 Ambitionen med Fri for Mobberi er at skabe børnefællesskaber i 
 Børnehuset med tolerance og respekt for hinanden. Målet er at 
 skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer på 
 mobning med mod og forsvarer den kammerat, der har svært ved  at 
 forsvare sig selv. 
 Tidsperspektivet i Fri for Mobberi er således ikke afgrænset til  en 
 kort projektperiode, men er tænkt betydeligt bredere som et 
 forløb, der for vores vedkommende strømmer gennem hele 
 børnehavetiden og videre op i brobygningen. 

 Bamseven 
 Bamseven er en bamsefigur og er maskot for Fri for Mobberi. 
 Bamseen er en evergreen gennem generationer og i mange 
 forskellige kulturer verden over. Bamsen udstråler tryghed,  blidhed 
 og venskab - og figuren skal minde børnehavebørnene om  at passe 
 godt på hinanden og at være en god kammerat. I Børnehuset har 
 hvert børnehavebarn deres egen lille personlige  bamseven, som de 
 hver især har fået udleveret i forbindelse med  opstart i 
 børnehaven. Bamseven skal blive og bo i Børnehuset. 

 Børnemøder 
 Overgangen mellem børnehave og skole:  Vi har et tæt 
 samarbejde med Arrild skole og SFO.  De ældste 



 børn/førskolebørnene starter i Arrild skole efter 
 sommerferien. Fra uge 5 starter årets indskolingsforløb for 
 børnene, der er tilmeldt kommende børnehaveklasse. De skal  en 
 ugentlig dag være på skolen og ”prøve at gå rigtigt i skole”.  De 
 skal øve sig i at finde rundt på skolen, mærke hvad det vil  sige 
 at gå i skole samt lave skolearbejde. Efter aftale vil de  også 
 komme på besøg i SFOen. Målet er at skabe en tryg  overgang 
 mellem daginstitution og skolen. 

 Vi  holder  børnemøder  hver  fredag  formiddag  for  alle 
 børnehavebørn.  Vi  starter  børnemødet  ved,  at  børnene  henter  deres 
 egen  personlige  bamseven,  og  derefter  samles  i  rundkreds,  hvor  den 
 store bamseven  sidder hos den voksen, som holder børnemødet. 


