Velkommen til

Skovlinden er et integreret børnehus i dagtilbuddet Vesterlunden, som udover
Skovlinden består af 5 andre børnehuse i området. I Skovlinden er vi ca. 55
børnehavebørn og 32 vuggestuebørn, hvoraf ca. 14 pladser er til børn med særlige
behov. Både vuggestue – og børnehavebørn er inddelt i grupper med fast tilknyttede
voksne.

Åbningstider
Vi åbner kl. 6.30 og lukker kl.16.30 – fredag dog kl.16

Dagsrytmen
De børn som møder ind inden 7.30, spiser morgenmad i Hjerterummet. Det er en stille
og rolig start på dagen, hvor børnehave og vuggestue er sammen ved morgenbordet.
Ca. kl. 7.30 trækker de yngste ned i vuggestuen sammen med deres voksne. Indtil kl.
9.15 er der ankomst og leg rundt omkring i huset.
Det er et stort ønske fra os, at børnene er afleveret inden 9.15 i børnehaven og kl. 9 i
vuggestuen, hvor vi hver dag holder samling. Det forstyrrer, når et barn kommer midt
i samling. Og det kan være svært for barnet at blive afleveret midt i noget, som
allerede er i gang. Har I af og til behov for at aflevere jeres barn senere på dagen,
finder vi selvfølgelig også ud af det. Snak med os om det. Om fredagen er der
fællessamling for alle børn kl. 9, og kommer I senere skal børnene blive i
Hjerterummet med en voksen fra børnehaven.
Eventuelle beskeder om at andre henter barnet, skrives i kalender i enten vuggestuen
eller børnehaven. Ved grupperne hænger liste over personer, som barnet evt. må
hentes af.
Om formiddagen har vi forskellige aktiviteter, værksteder og lege. Nogle dage er det
i gruppen, man tilhører. Andre dage er det på tværs af grupperne. Vi planlægger
aktiviteterne, så de tilgodeser børnegruppens behov og så vi får arbejdet med
temaer fra den pædagogiske læreplan. Som oftest vil det foregå i mindre grupper, så
børnene både indgår i store og små fællesskaber i løbet af en dag her.
Kl. 11.15 spiser vi madpakker i grupperne.
Efter frokost har vi siesta i børnehaven, hvor hvert barn ligger med pude og tæppe
på en fast plads i grupperummet. Vi vil gerne give alle børn mulighed for ro og hvile
midt på dagen. De børn, der skal sove til middag, puttes i soverummet.
Vuggestuebørnene sover ude i krybber og barnevogne.
Efter siesta er børnehavebørnene på legepladsen, hvor det er udeleg, der er i gang.
Efter legeplads er der eftermiddagsmad i grupperne. Resten af eftermiddagen er leg
rundt omkring i huset, hvor de voksne fordeler sig og hjælper børn ind i
legefællesskaberne.

Morgenmad, madpakke og eftermiddagsmad
Vi tilbyder morgenmad hverdag fra 6.30 til 7.30
Børnene skal hver dag have madpakke med til både frokost og eftermiddagsmad og
vuggestuebørnene også et stykke frugt med, som skæres ud og serveres om
formiddagen samme med noget brød, som huset giver. Børnehavebørnenes madpakker
må gerne indeholde nok til at barnet kan få en formiddagsmad, hvis det er kommet
tidligt. Madkasse (r) og drikkedunk med navn på . Det hele stilles i det store
køleskab ved grupperne. I vuggestuen er der et køleskab til henholdsvis frokost og

eftermiddagsmad. Bliver barnet sultent i løbet af formiddagen, hjælper vi det med at
tage en mad fra madkassen. Vi spiser i faste spisegrupper kl. 11.15.
KL. ca. 14 spiser vi eftermiddagsmad.

Fødselsdage samt Mad- og måltidspolitik
Fødselsdag er en mærkedag, og den skal selvfølgelig fejres. Vi holder gerne
fødselsdagen i Skovlinden, og hvis I ønsker at invitere gruppen hjem eller f.eks.
drengene eller pigerne, kommer vi som udgangspunkt gerne dog ikke på onsdage.
Onsdage fejres fødselsdage her i huset af hensyn til vores værksteder. Vi laver i
fællesskab en gave til fødselsdagsbarnet.
Da vi i Svendborg Kommune har en Mad-og måltidspolitik, må der ikke serveres
”tomme kalorier”. Med Mad- og måltidspolitikken gives råderummet over barnets
tomme kalorier, dvs. slik, kage, hvidt brød, popcorn, saftevand osv., til forældrene.
Med råderummet menes den mængde af tomme kalorier, der er plads til for et barn i
en given alder, når man lever sundt og følger Sundhedsstyrelsens kostråd. For mere
om dette se den samlede Mad-og måltidspolitik på børnintra under Pædagogik – Madog måltid. Der er givet kompensation til, at vi som børnehus kan vælge op til fem
gange årligt at afvige fra Mad- og måltidspolitikken. Det gør vi f.eks., når vi til
Luciadag serverer småkager. Og til sommerfesten hvor der også er noget sødt.
Hvert andet år skal alle forældre til et barn i huset stemme om, hvorvidt man ønsker
frokostordning eller vil have madpakkeordning. Ved seneste afstemning her i
efteråret 2016 stemte forældrene nej tak til frokostordning her i Skovlinden.

Samarbejde og arrangementer
For at fremme det gode forældresamarbejde og for at lære børn om glæden ved at
genkende begivenheder, som kommer igen år efter år, har vi nogle traditioner: De
kommende skolebørn går Lucia, vi afholder sommerfest, en fællesspisning i hver
gruppe med børn, søskende og forældre samt et årligt forældremøde for alle
forældre. Vi har i Skovlinden besluttet, at der ikke nydes alkohol til vores
arrangementer.
Startsamtale med jer forældre afholdes, når barnet starter i Skovlinden. To gange
om året foretager vi trivselsvurderinger på alle børn. Det betyder, at de voksne
omkring barnet sammen taler om, hvordan barnets trivsel opleves i forhold til psykisk
og emotionel trivsel, kognitiv trivsel, social trivsel, fysisk og sansemotorisk trivsel. I
informeres naturligvis om, hvordan vi vurderer jeres barns trivsel og indkaldes til

samtale med os, hvis vi vurderer, at jeres barn ikke er i trivsel. Vi afholder
forældresamtaler ved behov, hvilket også betyder, at I til hver en tid er velkomne til
at bede om en samtale med os om jeres barn.
Husk at der altid er kaffe på kanden og at der kan findes tid til en snak.

Praktiske oplysninger
Børnene må gerne medbringe legetøj i Skovlinden, det er dog på eget ansvar og skal
være ”lydfrit”. Der skal være navn på, og barnet skal være klar til, at de andre børn
også må låne det.
Om fredagen må børnene have cykel og iPad med i Skovlinden.
Børnene skal rydde op efter sig, og derfor vil det være dejligt, hvis I husker det
inden I går hjem, tak. Både når vi leger indenfor og er på legepladsen.
Både vuggestue – og børnehavebørn skal selv have bleer med.

Pædagogik, læringsmiljøer og legeværksteder

Den overordnede pædagogiske linje i dagtilbud i Svendborg Kommune er, at her kan
børn skabe sig fundament til at mestre livet. Det kalder vi også her i Skovlinden, at
her arbejder vi med udgangspunkt i social inklusion. Det betyder, at alle børn har ret
til at være en betydningsfuld deltager i minimum et fællesskab, at forskellighed ses

som en ressource samt, at børn lærer gennem social deltagelse. Det er vigtigt for
børnene at have flere forskellige fællesskaber at være en del af.
Derfor vægter vi både fællesskabet i de faste grupper, fællesskaber på tværs af gr.
samt store og små fællesskaber alt efter, hvad vi mener det enkelte barn trives
bedst i. Ligeledes vægter vi en balance mellem planlagte aktiviteter og spontanitet.
Det vi er sammen om i grupperne, er ex ture ud af huset, maddage eller fødselsdage.
Det er samling, spisning og siesta.
Tirsdage og torsdage er værkstedsdage, hvor vi arbejder funktionsopdelt i
forskellige værksteder. Børnene fordeles sammen med de voksne på tværs af
grupperne i huset i forskellige værksteder. Det kan f.eks. være: musik, bevægelse,
sløjd, kunstnerisk udfoldelse, natur, hvor børnene får øje på nye legekammerater og
nysgerrigheden til at lære nyt vækkes.
Fredag er der fællessamling, hvor hele huset er sammen om en aktivitet. F.eks. musik,
bevægelse, eventyrfortælling.
Vi arbejder med pædagogiske læreplaner og vi arbejder med et udviklingsprogram,
som hedder Program for Læringsledelse, som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling,
læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft.
I Skovlinden har vi flere børn på ressourceplads, hvilket betyder, at det er børn som
af forskellige årsager har særlige behov, som vi tager hensyn til, så alle børn kan
trives i dagtilbuddet.

Medicingivning
Ved kroniske sygdomme såsom astma, epilepsi eller andre kroniske tilstande, kan
personalet give medicin efter skriftlig instruktion fra lægen og evt. instruktion af
sundhedsfagligt personale. Navn, dosering og cpr. nr. skal tydeligt fremgå. Vær
opmærksom på, om lægen evt. kan udskrive medicin, der kun skal gives 2 gange
dagligt, så det kan gives hjemme. I bedes selv rengøre astmamasken.

Tværfaglige samarbejdspartnere
I Skovlinden har vi flere tværfaglige samarbejdspartnere tilknyttet ex tale - høre
konsulent, psykolog, ergo - og fysioterapeut, sundhedsplejerske og
dagtilbudssocialrådgiver.

Brug af Børneintra
Ved start i Skovlinden vil I få udleveret koder til Børneintra, hvis I ikke allerede har
det. Det er vigtigt, at jeres telefonnumre er opdaterede, så vi altid kan få fat i jer.
Ligeledes er det vigtigt, at oplysninger vedr. vaccinationer er opdaterede.
Det er via Børneintra, I skal holde jer orienterede om, hvad der sker i Skovlinden
både for jeres børn og for jer. Der skrives små opdateringer fra de enkelte grupper
hver uge, og der kommer flere gange årligt nyhedsbrev for hele huset. Det er muligt
at få automatisk advisering pr. mail, når der er nyt. Der findes desuden en app til
børneintra, så man kan have den på sin tlf eller ipad.

Forældrebestyrelsen og forældrerådet
Forældrebestyrelsen vælges blandt forældre i hele Vesterlunden, med
repræsentanter fra alle børnehuse i området. Forældrebestyrelsen vil gerne bakke
op om, at alle børn skal være en del af fællesskabet. Forældrebestyrelsen skriver:
”Vi ved, at det betyder meget, hvordan vi forældre taler og handler, og vi opfordrer
til:
At lære børnenes navne, så man kan sige Hej til dem (og ved, hvem ens barn snakker
om),
Altid tale pænt om andre børn.
Lade ens børn lege med mange forskellige.
Byde nye forældre og børn velkomne ved at invitere dem ind i fællesskabet."
Forældrerådet består af forældre kun fra Skovlinden. Det er et lille udvalg, som bla.
er med til at planlægge sociale arrangementer for børn og forældre i huset.

Telefonnumre
I kan ringe til
Vuggestuen: 3017 4516
Børnehaven: 2948 1898
Gruppe 4: 3017 4519
Pædagogisk Teamleder Susanne Andersen: 51545804

Vi håber, at vi med denne lille folder har givet jer et indblik i, hvad Skovlinden er og
hvordan hverdagen foregår her.
I er altid velkomne til at henvende jer med spørgsmål og aftaler om besøg hos os;
også hvis I er evt. kommende forældre.
Venlig hilsen

Personalet i Skovlinden

