Velkommen i børnehaven Lykkebo.
Vi håber på et godt samarbejde med Jer, og glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende.
Nedenstående er information til Jer omkring børnehaven og vores dagligdag.
Hvad skal barnet medbringe?
• Madkasse med navn og mærke – eller madpakke med navn.
• Giv barnet rigeligt mad med – man bliver sulten af at gå i børnehave. Giv også gerne barnet lidt
frugt med. Husk navn på frugten Vi byder på vand og mælk til frokosten, så barnet skal ikke
medbringe drikkevarer.
Vær opmærksom på, at den ene dag spiser barnet meget – andre dage ikke så meget.
• Tøj efter årstiden. Vi er ude hver dag uanset vejret.
• Rigeligt med ekstra skiftetøj – flere par strømper, da disse ofte bliver våde. Det er vigtigt, at
regn- og overtøj har den rigtige størrelse, således at barnet kan lege og bevæge sig frit. Støvlerne
skal være regntætte.
• Blebørn skal selv medbringe bleer – tag gerne en hel pakke med – kan ligge på barnets
garderobeplads.
• Barnet må medbringe legetøj i begrænset omfang, gerne mærket med barnets navn.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan påtage os ansvaret hvis legetøjet bliver væk eller går
i stykker. Det er barnet selv, der skal lære at passe på det.
Personalet har ikke tid til ved afhentningen, at lede efter legetøj, der er blevet væk.
Morgenmad.
For de børn der kommer i børnehaven i tidsrummet 6.30 – 8.00 er der mulighed for morgenmad.
Vi tilbyder cornflakes, havregryn og frisk frugt til børnene. Om fredagen desuden brød og kakao.
Frokost.
Ca. kl. 11 spiser vi madpakker. Hertil serveres der mælk og vand.
Eftermiddagsmad.
Børnene får et lille eftermiddagsmåltid i børnehaven hver dag. Dette måltid kan bestå af frugt,
koldskål, bagte kartofler, pasta, rugbrød osv.
Bliver barnet sultent i løbet af dagen, er der mulighed for at få en mad fra madpakken/ frugtposen.
Garderobe.
Hvert barn har sin egen garderobeplads med navn. Forældrene skal, når de afhenter barnet, rydde op
på deres barns garderobeplads og tage evt. vådt tøj med hjem til tørring eller vask.
Af hensyn til børnehavens indeklima, må der ikke hænges vådt tøj på børnehavens radiatorer.
Af hensyn til rengøringen, skal garderoberne tømmes hver fredag.
Af sikkerhedsgrunde må der ikke forefindes plastposer på barnets rum. Brug i stedet en
stofpose til skiftetøj mv.

Eventuelle ændringer.
Ved jobskifte, flytning eller nyt telefonnummer, er det forældrenes ansvar, at give børnehaven
besked om ændringer. Vi skal altid have mulighed for, at komme i kontakt med Jer i tilfælde af
sygdom, eller hvis Jeres barn kommer til skade i børnehaven. Husk også at give os besked på de
enkelte dage, der evt. kan være med kurser o.l., hvor det er et andet tlf. nr. I træffes på.
Hvis Jeres barn kommer til skade i børnehaven.
Kommer Jeres barn til skade, hvor der bliver behov for besøg på lægehuset / skadestuen, kontakter
vi Jer og aftaler nærmere.
Opslagstavler.
Vi beder Jer dagligt kigge på vores opslagstavler, da der ofte vil blive hængt meddelelser op til Jer.
Der vil også af og til være meddelelser i vindfanget og på indgangsdøren.
På whiteboard tavlerne udenfor barnets grupperum, bliver der hver dag skrevet lidt om dagens
aktiviteter, samt hvad der er blevet serveret til eftermiddagsmad. Oven over Jeres barns garderobe
sidder der en klemme, hvor eventuelle skrivelser til Jer vil blive hængt op.
Ferielukning og pasning.
Hedensted Byråd vedtog d. 27. november 2013 at afskaffe 15 lukkedage i kommunens
daginstitutioner startende fra 1. januar 2014:
•
•
•
•
•

3 dage op til påske
En uge i sommerferien
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
5 dage i forbindelse med jul og nytår

I beslutningen forudsættes det, at der i gennemsnit tilmeldes maksimalt 2/3 af de indskrevne børn.
Er der meget lille tilslutning til feriepasning, må de åbne Daginstitutioner og SFO’er slå sig sammen
i den ene institution, i stil med de aftaler der i dag kendes i uge 7 og uge 42.
Onsdag d. 24. december 2014 holdes der lukket i alle daginstitutioner.
Daginstitutionerne har lukket:
•

I ugerne 29 og 30

Feriepasningsinstitutionerne har åben:
•

I ugerne 29 0g 30

Der er feriepasning på skolefridage i den sædvanlige SFO/børnehave i uge 7 og uge 42.
Der kan hentes tilmeldingssedler til feriepasningen under punktet – Feriepasning 2014…
Ved tilmelding skal sedlerne enten afleveres eller sendes elektronisk til børnehaven.

Aflevering og afhentning.
Hvis barnet hentes af andre end forældrene, skal der gives besked til børnehaven.
Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel til personalet på gruppen, når I afleverer og henter
Jeres barn.
Fravær og sygdom.
Ved barnets fridag eller sygdom, beder vi Jer give børnehaven besked. Ved en smitsom sygdom –
børnesygdomme, øjenbetændelse, børneorm mv. – skal vi have besked, så vi kan lave opslag til de
øvrige forældre.
Vi kan ikke modtage børn med ovennævnte sygdomme, før de er i behandling med medicin
ordineret af lægen.
Vi kan som hovedregel kun modtage barnet, hvis det er i stand til at følge dagligdagen i
børnehaven, hvor vi også hver dag er ude.
I tilfælde af lus, har vi ligeledes pligt til at informere øvrige forældre via opslag. Vi modtager først
børn der har lus, når de har været i behandling.
Se evt. yderligere information under - Om Lykkebo.
Fødselsdage.
Vi bliver af og til inviteret til fødselsdage hos barnet i hjemmet. Vi tager kun til fødselsdag hjemme
hos barnet én gang i barnet tid hos os.
Derudover fejres barnets fødselsdage i børnehaven, hvor vi hygger os med det barnet medbringer til
festen. Der kan f.eks. medbringes boller, kage, pizzasnegle eller lignende.
Der må gerne medbringes lidt slik til fødselsdagsfesten – vi appellerer dog til Jer, om også at tænke
lidt i sunde baner når I planlægger, hvad der skal medbringes. Popcorn, små pakker rosiner,
frugtstænger o.l. kan være fornuftige alternativer. Aftal nærmere med gruppens personale når dit
barn har fødselsdag.
Barnet skal ikke medbringe gaver til fødselsdagsbarnet i børnehaven.
Middagssøvn
De børn der skal sove til middag, bliver puttet efter frokosten ca. kl. 12. Vi har madrasser, puder og
tæpper.
Det eneste I skal medbringe er evt. sovedyr og sut.
Forældrekontakt.
Det er vigtigt, at Jeres barn trives og har det godt i børnehaven. Det er derfor af stor betydning, at
også I som forældre er opmærksomme på Jeres barns trivsel. Vi vil gerne at I kommer og snakker
med os, hvis I oplever at Jeres barn ikke trives, så vi sammen kan gøre en indsats.
Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at selvom barnet er i god trivsel i børnehaven, kan der være
dage, hvor det kan være ked af at blive afleveret hos os. Dette er helt naturligt, og vi tager os
naturligvis ekstra af barnet i disse situationer.
Det er ligeledes af stor betydning, at I fortæller os, hvis der er sket forandringer i hjemmet – store
som små -, da disse kan have indflydelse på barnets hverdag i børnehaven.
Vi gør opmærksom på, at personalet har tavshedspligt.

