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Børnehuse
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Indledning
Velkommen til område Østerdalen, Thurø Børnehuse. Du sidder med en folder der
beskriver en række praktiske forhold i forbindelse med dit barns ophold i dagtilbudet.
Skulle der være spørgsmål, du ikke har fået besvaret, bedes du henvende dig til
daglig pædagogisk teamleder eller personalet.
Velkommen i Thurø Børnehuse
Vi er en kommunal institution med op til 126 børnehavebørn i alderen 3-6 år.
Thurø Børnehuse består af 3 huse fordelt på 2 matrikler, samt Lærkereden som ligger
ved Thurø Rev. Vi har gode fysiske rammer og en stor dejlig legeplads, med mange
muligheder. Vi er tæt på skov og strand.
Vi et 1 ud af 6 huse i institutionen Østerdalen, som har fælles økonomi og fælles
bestyrelse. De øvrige huse er Skårup Børnehus, Oure Børnehus, Hesselager Børnehus,
Gudme Børnehus samt Gudbjerg Børnehus.
Vores adresse er:

Thurø Børnehuse
Gambøtvej 2
5700 Svendborg

Tlf:

Kontor:
Bergmannsvej:
Gult hus Rød:
Gult hus Blå:
Rødt hus Savannen:
Rødt hus Oasen:

Hjemmeside:
Mail:

www.dagtilbudsvendborg.dk
gry.kristiansen@svendborg.dk

2948
2948
2948
2941
2948
2948

1764
1861
1848
7467
1847
1846

Åbningstider: mandag til fredag kl. 6.30 - 16.30
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Personalet:
Områdeleder
Pædagogisk teamleder:

Mai-Britt Strøm
Gry Kristiansen

Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagogisk assistent
Medhjælper
Medhjælper
Medhjælper
Medhjælper
Medhjælper
Husassistent
Seniorjob
Seniorjob

Jeanette Hofmann
Inger Balle
Nadia Krogstrup Gade
Ane Bækdal
Kira Falke
Sabrina Wiingaard Dam
Jimmi Freno
Lone Foged
Inge Raahauge Pehrson
Helle Havsager
Maiken Andersen
Daniel Roholte
Anette Poulsen
Berit Rasmussen
Lis Christiansen

Desuden har vi lejlighedsvis personer i jobtræning, praktik, pædagogisk assistent
elevere og studerende fra pædagogseminariet i kortere og længere perioder.
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En dag i Thurø Børnehuse
Godmorgen......
Huset vågner kl. 6.30. 1 voksne møder ind i hvert hus. Der dækkes til morgenmad
hvor der serveres boller, rugbrød, havregryn og cornflakes.
De første børn dukker op og bliver hilst velkommen. Nogen vinker selv farvel til mor
eller far, og kommer så og får morgenmad. Andre har brug for at mor eller far bliver
lidt længere, inden de er klar til at sige farvel.
Morgenmaden tages af bordet kl. 7.00.
Nu summer huset af børnestemmer, snak og latter fra voksne, legende børn, der
søger og finder gode venner og legekammerater. De voksne er placeret rundt om i
huset.
De fleste børn er afleveret nu. Og alle kommer senest kl.9
Dagen er godt i gang..............
Ca. kl. 8.30 skal der ryddes op, og vi spiser vi vores medbragte madpakke.
Efter madpakken er spist, kan der foregå mange forskellige ting. Tit har de voksne
bestemt strukturen for de aktiviteter der foregår om formiddagen. Der kan være
legeværksteder, motorik, ture ud af huset. Og meget mere.
Går man en tur rundt i huset finder man børn, der får læst historier. Børn og voksne,
der spiller spil. Der males, klippes, klistres. Nogle bygges måske tårne, zoologiske
haver skyder op, med dyr lige fra dinosaurer til grise og løver. Der leges klæde-udleg, og søde prinsesser, Batmann og Superman mødes i leg. Der bygges huler med
hynder eller der er en vild kamp i gang med de store drenge.
På legepladsen med de høje træer, bakken og sandkassen, gyngen og rutsjebanen, er
der mange gode gemmesteder. Så kan børnene have hemmeligheder, ingen af de
voksne ved af.
Fartbøllerne tager en tur i fuldt fart på cykel eller Moon Cars rundt og rundt, hov, en
kammerat skal lige med på bagsmækken.
Se, der bliver tændt bål.
Nu er kl. ca. 10.30 og vi skal ind til samling, hvor der bliver sunget sange og talt om
forskellige emner. Maverne rumler, og vi skal til at spise, spændene er det at se hvad
menuen byder på i dag, der kan være både koldt og varmt mad.
Børnene er delt i små grupper, så de voksne kan have fokus på deres enkelte behov
og måske for lidt hjælpen med maden.
Det var dejligt at få maven fyldt, så er vi klar til siesta.
Så er det eftermiddag..............
Efter siesta bliver der et mylder i garderoberne for alle børnene skal ud og lege; hvad
enten det er vinter eller vår. I garderoberne opstår der vild aktivitet. Overtøjet skal
findes, overtræksbukser skal krænges på, og det kan godt være svært. Er der dog
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ikke en voksen, der kan hjælpe mig. Jo, det vil jeg gerne, men du skal også prøve
selv, for jeg ved du kan.

På legepladsen udnyttes hver tomme til dejlig leg. I sandkassen bygges baner og
slotte. Der synges, cykles og gynges lige indtil, at det bliver tid til eftermiddagsmad
omkring kl. 14.00.

Børnene finder deres madkasser, og børnene fordeles på stuerne eller på legepladsen.
Nu begynder de første forældre at komme for at hente børnene. Gensynsglæde!
Resten af dagen går med leg, spil, højtlæsning og oprydning.
De sidste personaler fejer, rydder op, og når det sidste barn er hentet, siger Thurø
Børnehuse tak for i dag.
Vi ses i morgen.

Thurøs A til Z
Når man starter et nyt sted, nyt arbejde eller ny børnehave, er der mange nye indtryk
at forholde sig til. Der gives en masse informationer og det er helt sikkert at man ikke
kan huske det halve. Den situation kender vi alle, derfor har vi lavet denne
informationspjece i alfabetisk orden til hjælp til at søge information om praktiske ting i
Thurø Børnehuse.
Hvis der er spørgsmål I ikke har kunnet finde svar på vil vi blive glade for at få det at
vide, så vores lille opslagsværk bliver bedre.

A:
Adresse: Se forrest i denne velkomst folder.
Aflevering /afhentning: Vi vil gerne have at børnene er her inden 9.00.
I indgangen har vi en skærm, hvor I skal trykke på billedet af jeres barn som kommet
og evt. ændre hente tidspunktet. Når i henter skal I igen finde billedet af jeres barn
og trykke gået hjem. Skærmen afløser ikke at vi ikke siger goddag og farvel til de
voksne, for det vil vi også gerne have at I gør når i kommer.
Denne skærm er en del af børneintra, på den måde kan I også give simple beskeder
hjemmefra.
Ved afhentning er det vigtigt at forældrene så vidt muligt overholder det tidspunkt,
der er skrevet på skærmen. Er man en time eller mere forsinket bedes der givet
besked, af hensyn til barnet.
Alkohol:
Hvis vi oplever at en forældre lugter af alkohol, vil vi kommentere det, og hvis vi
vurderer at vedkommende er ude af stand til at tage vare på sit barn, er vi forpligtet
til at gribe ind.
I institutionen må der ikke nydes alkohol.
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B:
Basegrupper: Børnene tilknytte, Oasen, Pyramiden, Savannen eller på
Bergmannsvej som er gruppen for de kommende skolebørn.
Bleer: Skal selv medbringe.
Børneintra: Meget af vores kommunikation og information forgår på Børneintra.
www.dagtilbudsvendborg.dk. Når I starter får I adgangskoder med mere fra os.
C:
Cykler: Børnene må gerne have egne cykler med, det er ok at de andre børn låner,
hvis den står på legepladsen. Personalet forbeholder sig ret til at begrænse brugen af
dem på legepladsen.
Cykelhjelme må ikke benyttes på legepladsen, da vi ved af erfaring at børnene
glemmer at tage dem af når de forlader cyklen, og anden leg med cykelhjelm på kan
være farlig.
D:
Den første tid: Vi opfordrer forældrene at tilbringe nogen tid sammen med barnet i
de første par dage. Hvorefter man aftaler med personalet hvilken indkøring, der er
bedst for barnet.
Drikkelse: Børnene tilbydes mælk til morgenmad og vand til frokost, formiddags- og
eftermiddagsmad.

E:
Eftermiddagsmad: Alle børn har selv eftermiddagsmadpakke med.
F:
Ferie: Børnene kan holde ferie når som helst. Op til skoleferier bedes forældrene give
besked om afholdelse af. Vi opfordrer til, at børnene en gang om året holder 3 ugers
sammenhængende ferie. I skoleferierne er vi slået sammen med de andre
institutioner i Østerdalen. I sommerferien har vi også dagpleje børn med i vores
opsamling. Ferien indberettes på Børneintra,
Formiddagsmad: Alle børnene har selv formiddagsmadpakke med.
Forældrebestyrelsen: Østerdalen har fælles bestyrelse med en repræsentant fra
hvert hus. Der er valg til bestyrelsen hvert efterår.
Forældremøde: Afholdes ca. 1 gang årligt i huset.
Forældresamtaler: Inden barnet starter, holder vi en opstartssamtale, hvor
pædagogisk teamleder og en fra stuen deltager. Der tilbydes alle forældre en
opfølgende samtale efter 3-4 mdr. i huset. Derudover efter behov.
Fødselsdag: Det er individuelt om børnene holder fødselsdag i institutionen eller
invitere hjem. Aftales med personalet. I forhold til kostpolitikken skal det der serveres
være uden sukker.
G:
Garderober: Vi opfordrer forældrene til at hjælpe med at rydde op i børnenes
garderober, så de ikke flyder med pinde, papir og løse sokker o.a. Der skal være
tydelig navn i alt overtøj og sko.
Glemt tøj: Lægges i garderoben.
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H:

I:
Informationer: I et stort hus kan det være svært at give al information mundtligt,
der for er det vigtigt at holde sig opdateret på Børneintra som er den vigtigste
platform for informationer. Beskeder om enkelt børn gives og modtages selvfølgelig
mundtligt.
K:
Kontaktpersoner: Er de voksne, der er tilknyttet i den enkelte stue. De er
opmærksomme på det enkelte barn udviklings, og er tilstedet ved forældresamtaler.
Kostpolitik: Vi følger Svendborg kommunes kostpolitik, som bl.a. betyder ingen
sukker, mens dit barn er i institution. I forældrebestyrelsen har man dog besluttet, at
vi i børnehaven må have 4 søde indslag om året. Pt. er de søde indslag i Thurø
Børnehuse til fastelavn, påsken, sommerfest og en til jul.
L:
Legetøj: Medbringer børnene eget legetøj er det på eget ansvar. Legetøjet skal være
mærket med barnets navn. Det er ikke personalets opgave at lede efter bortkommet
legetøj, ej heller deres ansvar, hvis det går i stykker.
M:
Madpakke: Sættes i køleskabet der tilhører gruppen som dit barn går på. Det vigtigt
med tydeligt navn på madpakken.
Medicin: Vi giver ikke medicin i institutionen, med mindre det er lægeordineret
medicin til kronisk sygdom. I disse tilfælde skal der medfølge en vejledning gerne fra
Lægen.
Morgenmad: Der serveres morgenmad mellem 6.30 og 7.30. Der serveres
havregryn, cornflakes, boller og ost.
N:
Navn i tøj: Det er især vigtigt at der er tydeligt navn i overtøj og fodtøj.

O:
Oprydning: Vi opfordrer forældrene til at hjælpe børnene med at rydde op, når de
bliver hentet.
P:
Personaleoversigt: Der er billeder af personalet på Børneintra..
R:
Renlighed i børnehaven: det er en stor hjælp, hvis børnene er renlige når de starter
i børnehaven, og vi vil gerne være med i et fælles “renlighedsprojekt”.
S:
Skiftetøj: Forældrene skal dagligt sørge for at børnene har tilstrækkeligt skiftetøj i
deres kasse, både undertøj, sokker og andet.
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Sprogvurdering: de 3 årige børn, vi tænker har en udfordring med sproget, tilbydes
en sprogvurdering.
Studerende: Vi har med jævne mellemrum studerende fra UCL Fyn
Pædagogudannelsen.
Sygdom: Hvis barnet er syg beder vi jer forældrene enten skrive det på børneintra,
give besked, på sms eller telefon. Bliver barnet syg, mens det er i børnehave ringer vi
efter forældrene. Vi kan ikke modtage syge børn både pga. smittefaren og for barnets
skyld.

T:
Tavshedspligt:
Alle, personale, vikarer og praktikanter, i Thurø Børnehuse har tavshedspligt og
tavshedspligten bibeholdes efter evt. ophør i institutionen.
Det betyder, at de oplysninger I giver os om Jeres barn og familie bliver i huset.
Omvendt betyder det også, at vi ikke kan fortælle Jer om andre børn og familiers
forhold eller om ansattes forhold.
Ofte vil jeres spørgsmål om ansattes sygdom være begrundet i interesse, og det er
ikke for at være uhøflige, at vi afviser Jer med henvisning til tavshedspligten.
Traditioner: Vi har mange dejlig traditioner, f.eks. finder vi påskeæg, holder
fastelavn, gå Lucia mm.
Ture ud af huset: Er enten planlagte eller spontane. De starter altid ca. kl. 9- 9.30
U:
Udmeldelse: Skal ske med en måneds varsel elektronisk til pladsanvisningen til den
1. i måneden. Skolebørn slutter 31/7.
Underretningspligt:
Personalet har underretningspligt. Det betyder, at vi har pligt til at fortælle/
underrette socialforvaltningen, hvis vi bliver bekendt med at et barn lever under
forhold, der giver formodning om, at det har særlig brug for støtte. Forældrene vil
blive orienteret eller inddraget med mindre det er en incest- eller voldsbekymring.
Utilfredshed/ klager:
Er du tilfreds - så sig det til alle. Er du utilfreds - sig det til os.
Vi håber selvfølgelig I bliver glade for at have Jeres barn i Thurø Børnehuse, men
skulle I være undrende eller utilfredse, så er I velkommen til at henvender jer til
personalet eller til Gry den pædagogiske teamleder.
V:
Vikarer: Vi har vikarer i begrænser omfang ved sygdom, ferie og kursus.
Z:
Vi kan tilbyde middagssøvn.
Å:
Åbningstider: mandag til fredag: 6.30-16.30
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