Velkommen i Hesselager Børnehus

Informationsfolder til nye børn og forældre

Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 0-6 år.
Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i
Svendborg Kommune.
Østerdalen består udover Hesselager Børnehus af Oure
Børnehus, Gudme Børnehus, Gudbjerg Børnehus Thurø Børnehus
og Skårup Børnehus.
Børnehusene i Østerdalen har fælles bestyrelse og fælles
dagtilbudsleder. I Svendborg Kommune er der tillige udarbejdet
fælles vision, mission og arbejdsgrundlag som danner
fundamentet for den måde vi udfører det pædagogiske arbejde.

Østerdalens børnehuse er Cittaslow certificerede. Det betyder
at vi arbejder ud fra værdierne kvalitet, æstetik, glæde og det
gode børneliv.

I praksis ses dette ved at vi i vores hus bruger økologiske
råvarer i hverdagen, at vi bruger miljømærkede sæber o.lign., at
vi sørger for at børnene får naturoplevelser og mulighed for at
lege ude i al slags vejr, at alle børn skal føle sig set og
anerkendt og få mulighed for at danne gode relationer og være
en del af et børnefællesskab.
At Børnehuset er en del af lokalsamfundet. For at skabe de
gode og lette overgange for børnene har vi et tæt samarbejde
med dagplejen og skolen. Dagplejen kommer i Børnehuset, hvor
de har henholdsvis halv og heldags legestue, hvilket styrker
overgangen for børn og deres forældre når de skal starte. Vi
har et samarbejde med Stokkebæk skolen i forhold til at styrke
overgangen fra børnehave til skole og sfo.

Godt at vide:
Vi har åbent mandag til onsdag fra klokken 6.30-16.30,
torsdag 6.30-17.00 og fredag 6.30-16.00.
Børnehuset er normeret til 59 børn, p.t. er der indskrevet ca 30
børn.
På Pladsanvisning.dk kan I skrive jeres barn op til plads her og
ligeledes sker udmelding også her.
Under www.dagtilbudisvendborg.dk kan I læse mere om
Østerdalen og om Hesselager Børnehus.
Daglig information foregår på Børneintra, så det er væsentligt
at I ofte ser på siden, så I ved, hvad jeres børn skal lave eller
har lavet i børnehuset. Her ligger også meddelelser, tilmelding
til feriepasning, billeder og meget andet. Når jeres barn er
indmeldt, får I udleveret et login, I kan også logge ind med
jeres nemid.
I Ferieperioder har vi sammenlægning med de andre børnehuse i
Østerdalen, dvs. vinterferien (uge 7), de tre dage op til påske
samt efterårsferien (uge 42) er vi sammen med Oure børnehus,
som er vores venskabshus. Vi skiftes til at være i Oure eller her
i Hesselager
I sommerferien uge 29 og 30 og dagene mellem Jul og Nytår er
alle børn fra Østerdalen samlet i et af Østerdalens store
børnehuse (Skårup, Thurø eller Gudme), hvor der ikke
garanteres at der kendt personale med her fra huset.

Vi vil altid gerne vide, når jeres barn holder ferie, så
personaletimerne kan bruges, hvor der er flest børn.
Vi modtager ikke børn og det anbefales at barnet har en ekstra
dag hjemme inden det kommer i børnehuset igen. Vi giver ikke
medicin til børn, med mindre det er til kroniske lidelser som
f.eks. astma, feberkramper m.m.. Dette kræver dog en anvisning
fra lægen til børnehuset.

Det pædagogiske miljø:
I Hesselager Børnehus tilrettelægger vi struktur og
pædagogiske aktiviteter ud fra den aktuelle børnegruppe.
Børnene er fordelt i 4 grupper, hvor der hver dag er fokus på
leg og læring. Aktiviteter planlægges ud fra læreplanstemaerne:
sociale udvikling, alsidig personlig udvikling, krop sanser og
bevægelse, kommunikation og sprog, kultur æstetik og
fællesskab samt natur udeliv og science. På børneintra kan i se
aktivitetsplaner for de enkelte uger samt eksempler på, hvordan
og hvorfor vi udvælger de enkelte temaer og indholdet i disse.
Ligeledes er der også beskrevet, hvordan I forældre kan
understøtte dette.
Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang til
børnene. Det betyder bl.a., at vi arbejder med at skabe lærings
– og udviklingsmiljøer, hvor alle børn har lige adgang til at være
aktive deltagere i de sociale børnefællesskaber. Ethvert barn
hos os skal opleve sig set og anerkendt af såvel de voksne som
af de andre børn. Det er vigtigt for os at forstå det enkelte
barns signaler.

Vores lovgrundlag er Dagtilbudsloven, som bl.a. siger, at vi skal
foretage en sprogvurdering af alle tre årige børn.
Dagtilbudsloven siger også, at vi skal arbejde med de
pædagogiske læreplaner og foretage en vurdering af
børnemiljøet i institutionen. Endvidere er det fastsat at legen
er et afgørende element i det pædagogiske arbejde. Hvordan vi
gør hos os, får I at vide gennem daglig dialog med personalet og
via nyhedsbreve.
To gange om året laves der trivselsvurderinger for alle børn.
For de børn som vurderes til ikke at være i trivsel udarbejdes
der sammen med jer forældre en handleplan, så vi sikrer at
barnet kommer i trivsel.

Praktiske oplysninger:
Skiftetøj: Vi har ikke en masse ekstra tøj i huset, så det er
vigtigt, at jeres barn altid har mindst ét sæt ekstra tøj i
garderoben. Da vi vægter udeliv meget højt er det vigtigt at
jeres barn har tøj med til alt slags vej.

Mad-og måltidspolitik: I Svendborg Kommunes dagtilbud har vi
den politik, at råderummet over tomme kalorier (sukker) er
forældrenes. Derudover har Østerdalens forældrebestyrelse
udarbejdet en kostpolitik for børnehusene. Det betyder, at der
i dagtilbuddet ikke må serveres tomme kalorier. Mad- og
måltids-politikken gælder også når vi fejrer jeres barns
fødselsdag. På sundhed.svendborg.dk samt på
www.madpakkeservice.dk, kan I finde ideer og opskrifter til
sunde madpakker og fødselsdage.

Mad: Det er muligt at tilmelde jeres barn morgenmad, hvilket i
gør ved at henvende jer til lederen. Morgenmad sker i
tidsrummet 6.30-7.00 og der serveres havregrød i vuggestuen
og havregryn i de øvrige grupper.
Børnene har madpakke med til frokost og en pose/madkasse
med frugt/grønt og lidt brød til eftermiddagsmad, begge
madkasse skal være forsynet med navn. Madpakkerne lægges i
gruppens køleskab. Børnene må gerne tage en formiddagsmad af
madpakken, dette er i tidsrummet 8.15 – 9.00. Vi har ikke en
masse regler om madpakkens indhold udover at slik ikke må
medbringes. I forældre kender jeres barn bedst og ved, hvad
de har brug for at spise for at få energi til hele dagen.
Børnene har generelt selvbestemmelse over deres madpakke
dvs. de spiser det de har med i den rækkefølge de har lyst,
hvilket betyder at vi ikke bestemmer rækkefølgen, men vil
selvfølgelig anbefale brød før yoghurt m.m. Derfor opfordre vi
jer til at madpakken er sund og mættende.

Fødselsdage: Vi fejre altid jeres børns fødselsdag her i
Børnehuset, dette er sker i forbindelse med frokosten i barnets
gruppe. I er velkommen til at deltage i fødselsdagen. Aftal
gerne nærmere med os hvordan fødselsdagen skal holdes.

Forældresamarbejde:
Vi ved, at jeres børn trives allerbedst her i Hesselager
Børnehus, hvis vi har et tæt samarbejde med jer. Et
samarbejde hvor vi kan tale åbent og ærligt sammen om jeres
barns trivsel og udvikling.
Det gode samarbejde starter, når I får besked om, at I har
fået plads til jeres barn i Hesselager Børnehus. Den første
kontakt er vigtig, så ring og aftal tid til et besøg. På det første
besøg vil lederen eller den pædagog/pædagogmedhjælper, som
skal være den primære voksne omkring barnet, give sig god tid
til at tale med jer og høre om jeres barn. De vil hilse på jeres
barn, vise jer rundt i huset, præsentere de andre voksne og
skabe den første kontakt til jer og jeres barn. Det er også her,
I sammen med primærpædagogen finder frem til, hvordan
indkøringen skal foregå. Måske har jeres barn brug for, at I er
med de første to dage eller måske skal barnet starte med nogle

korte dage. Det er meget forskelligt, hvordan opstarten er for
den enkelte familie.
Efter ca. 3 måneder inviteres I til forældresamtale, hvor vi
snakker om opstarten og hvordan det går. Derudover er der
samtaler efter behov, hvis I eller vi vurderer, at der er behov
for at snakke sammen om jeres barns trivsel og udvikling
henvender vi os til hinanden. Disse samtaler foregår altid i
åbningstiden. Det er ikke altid muligt at få en dybere dialog ved
aflevering og afhentning, men sig endelig til og vi finder et
passende tidspunkt sammen.

Forældrebestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra
hvert børnehus i Østerdalen. Se hjemmesiden for nærmere
information. Bestyrelsen vælges ved en årlig generalforsamling,
hvor de også fortæller, hvad de har arbejdet med i det
forgangne år og fremtidige opgaver.
Husråd: Børnehuset har et husråd som er en gruppe af
forældre der er tovholder i forhold til forskellige
arrangementer så som arbejdsdag, forældrekaffe og hjælpende
hænder ved sommerfest m.m.
Vi holder et årligt forældremøde gerne i efteråret. Temaerne
på møderne er forskellige alt efter hvad der p.t. rører sig i
Børnehuset og børnegrupperne. Der går mange personaletimer
fra børnene, når personalet er her efter lukketid, da de timer
skal afspadseres på et andet tidspunkt. Derfor er vi meget
bevidste om, hvordan vi bruger timerne

og hvilke møder og arrangementer, vi vil prioritere. Alt, hvad vi
gør, skal give mening for børnene og komme dem til gode.

Vi håber, at vi med denne folder har givet jer et lille indblik i,
hvad det vil sige at være barn og forældre i Hesselager
Børnehus. I er altid velkomne til at komme med spørgsmål,
tanker og idéer til os.
Telefonnumre til Hesselager Børnehuset er 29481826
Pædagogisk teamleder Lene Pia Hansen 29481755

Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende.

