OLLERUP BØRNEHUS

Information til nye børn og deres forældre.

VELKOMMEN
Ollerup Børnehus er en integreret daginstitution med en normering på 63 børnehavebørn og 16
vuggestuebørn.
Vi ligger centralt i Ollerup. Vi har kort afstand til store grønne områder med en dejlig sø. Natur og udeliv
vægtes højt.
PRAKTISKE INFORMATIONER
Adresse: Ollerup Børnehus, Enghavevej 6, Ollerup
5762 V. Skerninge.
Telefon: 30 17 44 87 eller 21 70 28 19. Pædagogisk teamleder: 23 60 51 98
Åbningstider: Mandag - Onsdag kl. 6.30 - 16.30, Torsdag kl. 6.30-17.00, Fredag kl. 6:30 - 16.00

Bestyrelsen: Vi er en del af dagtilbudsområdet Øbakkerne, som overordnet har en forældrevalgt
bestyrelse, der bl.a. er med til at udstikke principper for arbejdet i Øbakkerne.
Ollerup Børnehus har et husråd, som nogle gange om året sætter aktiviteter. Det kan være Disneyaftener, julearrangement, fest for kommende skolebørn og arbejdsdage til forskønnelse og vedligehold af
børnehuset.
BørneIntra: Nye forældre vil i børnehuset få udleveret en vejledning samt kodeord til BørneIntra. Det er
vigtigt at jeres kontaktoplysninger løbende ajourføres, så vi altid kan få fat på jer, om nødvendigt.
Sygdom: Registrer på BørneIntra eller sms til os, hvis Jeres barn er syg. Dette af hensyn til dagens
planlægning. Syge børn modtages IKKE. Bliver jeres barn syg i løbet af dagen, skal det hentes. Når
barnet kommer tilbage efter det har været syg, skal det kunne deltage i alle aktiviteter ude og inde. Det vil
derfor ofte være hensigtsmæssigt at holde barnet hjemme 1 ekstra dag. Vi giver ikke medicin i
institutionen. Det er jeres ansvar at holde jeres barns vaccinationsoplysninger på BørneIntra opdateret.
Hvis jeres barn kommer til skade udover, hvad et lille plaster kan klare, så ringer vi til jer. HUSK! I selv
skal tegne en ulykkesforsikring på jeres barn.
Ferie og fridage: Alle børn bliver på BørneIntra meldt som holdende ferie i juledagene, vinterferien,
påskeugen, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, uge 29-30 og efterårsferien. I skal selv tilmelde jeres barn på
BørneIntra hvis jeres barn kommer de pågældende perioder. Holder barnet andre fridage eller ferier skal i
selv registrere det på BørneIntra.
Opslagstavlen: I garderoben er til fælles meddelelser. Kig der hver dag.
Daglig afkrydsning: Hver dag når I afleverer Jeres barn, skal I krydse af at Jeres barn er kommet, og
skrive, hvad tid I henter igen. Dette både af sikkerhedsgrunde, men ofte spørger børnene, hvad tid de
bliver hentet, og så er det rart at kunne give dem et svar. HUSK at sætte ring rundt om krydset, når
barnet hentes.

Barnets garderobe: Det er Jer forældre, der sammen med Jeres barn, har ansvaret for, at der er orden i
Jeres barns garderobe. Dvs. hver dag hænge/lægge tøj på plads, stille sko op i garderoben, inden I går
hjem. Skulle der ligge noget, der ikke er jeres, kan det lægges over i glemmekassen.
Giv barnet rigeligt med skiftetøj med. Tøj efter årstiden. Det er en god idé altid at have regntøj og
gummistøvler med. Skriv navn i tøj og fodtøj. Husk hjemmesko om vinteren. VI ER UDE I AL SLAGS
VEJR.
Madkasser: Sættes ind i køleskabet på barnets stue. Husk navn på. Frugten lægges i frugtkurven på
barnets stue. Drikkedunk kun med VAND skal medbringes hver dag. Vuggestuen serverer mælk. Alle
dage skal Jeres barn have en lille madpakke med til eftermiddagsmad.
Legetøj: Børnene må gerne have legetøj med, men på eget ansvar. Indimellem holder vi dog
”våbenhvile” dette vil blive skrevet på opslagstavlen. HUSK! Navn på.
Forældresamtaler: Forældresamtaler tilbydes efter behov. Det kan være et ønske fra vores eller fra
Jeres side. Vi tilstræber dog, at vi ca. 3. mdr. efter start i børnehaven, tager en kort snak om, hvordan det
går. Derudover vil det altid være muligt at bede om en samtale, både med personalet og med lederen.
Parkering: Vi vil gerne, at I bruger parkeringspladsen, når I afleverer børn. Undgå at parkere langs vejen
og langs haverne, da dette generer vores naboer. Ligeledes HUSK at slukke for motoren når I afleverer.
Vi glæder os til at lære Jer at kende.
De bedste hilsner
Alle os i Ollerup Børnehus 

