VELKOMMEN I TH. LANGS BØRNEHAVE

BØRNEUNIVERSET

Velkommen i Børneuniverset
Vi byder dig og din familie velkommen i Børneuniverset. I denne folder kan I få et indtryk af hvad
Børneuniverset er for et sted, hvem vi voksne er og hvad vi lægger vægt på. Vi håber, at I vil falde
godt til - og at jeres barn vil få mange dejlige timer her i institutionen.
Det er altafgørende for os, at jeres barn trives og har det godt hos os. Derfor vil vi glæde os til et
tæt samarbejde med jer. Vi vil gøre en stor indsats for, at I kommer til at føle jer ”hjemme”.
Skulle I have spørgsmål til os, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os. Vi opfordrer til, at
telefonisk kontakt foregår før kl 9.00 og efter kl 12.00 af hensyn til vores pædagogiske aktiviteter.

Personalet i Børneuniverset
Det er os I møder…

Gitte Ruhøj
pædagog

Karina Lorentzen Vestergaard
pædagog

Jan Trangbæk-Gavnholt
pædagog

John Stig Andersen
pædagog

Caroline Nygaard Iversen
pædagogmedhjælper

Allan Skovborg Gert
afdelingsleder

Dagsrytmen i Børneuniverset
Tid

Aktiviteter

6.30

Børnehavens morgenåbning i stuen sammen med 0. & 1. klasse.
Kl. 7.30 går børnehavebørnene op i Børneuniverset.

8.30 - 9.00

Formiddagsmad

9.00 - 9.15

Samling og fordeling af børnene i dagens pædagogiske aktiviteter.

9.15 - 11.30

Pædagogiske aktiviteter.

11.30 - 12.00

Frokost

12.00 - 14.00

Sovebørn går i hvilerummet.
Alle andre børn går på legepladsen og i tilbudte pædagogiske aktiviteter.

14.00 - 14.30

Eftermiddagsmad

14.30 - 16.00

Fri leg i huset eller på legepladsen.

16.00 - 17.00
(fredag 16.30)

Vi afslutter dagen i stueetagen.
Fredag lukker børnehaven kl. 16.30.

Check-ind og ud
Børnene skal gerne være afleveret senest kl. 9.00 i institutionen, da vi har en dagsrytme, hvor de
planlagte pædagogiske aktiviteter starter kl. 9. Hvis barnet skal afleveres senere, vil vi gerne, at I
aftaler dette med en pædagog i huset.
Om morgenen, når I afleverer og henter jeres barn, skal I huske at tjekke barnet ind og ud.
Ligeledes skal I huske at sige goddag og farvel til en voksen i huset.
Hvis en anden person henter jeres barn, vil vi gerne at I informerer os om det. Hvis det er en
søskende eller en ung under 15 år der henter jeres barn, skal I underskrive en særlig tilladelse til
dette.

Madordning/madpakker
Børneuniverset har egen madordning. Jeres barn vil få serveret et varmt måltid hver dag, samt
formiddags- og eftermiddagsmad. Der vil være en madplan for ugen på infotavlen.
De dage hvor jeres barn skal på tur ud af huset, skal barnet medbringe den udleverede turtaske
med egen madpakke og drikkedunk. Det vil fremgå af vores ugeplan hvilken dag jeres barn skal på
tur.
Vi opfordrer til at madpakken er sund og varieret - og egner sig til at komme med på tur.

Drikkedunk
Af praktiske og hygiejniske årsager skal jeres barn have egen drikkedunk med hver dag.
OBS: Husk at få navn på både drikkedunk og madkasse.

Skiftetøj
I barnets garderobe skal der være følgende:
• Overtøj/regntøj og fodtøj til alt slags vejr. Gerne et sæt ekstra, hvis uheldet skulle være
ude.
• Ekstra tøj: strømper, undertøj, bukser, bluser og en ekstra trøje.
Det er et forældreansvar at tjekke op på jeres barns tøj i garderoben. Hvis jeres barn har vådt tøj i
garderoben, skal I tage det med hjem samme dag og medbringes igen næste dag. OBS: Der skal
navn i alt barnets tøj!!
Hver fredag skal garderoben tømmes helt af hensyn til rengøring.

Middagssøvn
Det er muligt at sove til middag, hvis jeres barn har behov for det. Barnet skal selv medbringe en
sovepose og evt. eget sovedyr.

Legetøj
Grundet Corona-restriktionerne er der ikke mulighed for at have legetøj med i institutionen.

Allergier/sygdomme/medicin
Det er vigtigt for os at vide, hvis jeres barn har en form for allergi/sygdom, som vi skal forholde os
til. Ved sygdom/feber følger vi den gældende folder fra Sundhedsstyrelsen, som findes på
Børneuniversets hjemmeside. Hvis jeres barn er syg, vil vi gerne bede jer om at skrive det på intra
eller give telefonisk besked.
Hvis jeres barn bruger medicin, skal I forældre udfylde og underskrive et medicinskema.

Fødselsdage
Vi vil gerne fejre barnets fødselsdag i Børneuniverset. Barnet må gerne medbringe noget til
uddeling i børnegruppen. Vi vil gerne lave en aftale med jer om hvordan fødselsdagen kommer til
at foregå.
Vi glæder os til samarbejdetJ

Personalet i Børneuniverset

