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Velkommen til Humlebien
Vi håber gennem denne pjece, at give dig svar på nogle af de mange
spørgsmål der melder sig, når dit barn starter i Humlebien. Du er altid
velkommen til at spørge, hvis der er ting du specielt har interesse for, ikke
forstår eller er usikker på.
Humlebien startede i 1996. I februar 2016 flyttede vi i de nuværende
bygninger, en nybygget moderne institution, med plads til 43 vuggestuebørn og
ca. 70 børnehavebørn.
Børnene fra alle grupper er sammen om morgenen og sidst på
eftermiddagen er vi i fællesrummet. Resten af dagen er vi organiseret i
læringsgrupper i vuggestuen og i børnehaven.
Humlebien, Kobberbækken, Holbøllsminde, Poppellunden, Paraplyen og Thurø
børnehus, danner sammen Børnebyøster, hvor vi har fælles bestyrelse,
økonomi og dagtilbudsleder.

Personaleoversigt samt telefonnumre
Dagtilbudsleder:

Fie Lademann

24 88 61 80

Pædagogisk teamleder:

Marjun Jensen

24 90 45 26

Radiser:

Gitte, Mette, Erik

21 79 76 21

Rødder:

Klara, Malene, Karin, Stine

29 48 18 25

Spirer:

Ulla, Anja, Sofie, Studerende

29 48 18 23

Månen:

Lisbeth, Kasper, Majbritt

23 61 30 11

Solen:

Majbrit, Anja, Hanne

29 65 68 87

Stjernen:

Jane, Anne Mette

29 48 18 24

Køkken:

Vivi, Jay

29 16 33 41

Vuggestuen:

Børnehaven:
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Grundlaget for Humlebiens arbejde
"Med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og i dialog med
forældrene, vil vi skabe en hverdag for børnene, hvor de udfordres,
engageres og udvikles. Vi vil indenfor en ramme af leg, læring og et
anerkendende miljø sikre det enkelte barns trivsel i institutionen. ”
Den første tid i vuggestuen/børnehaven
Kort tid efter barnet er startet, indbyder vi Jer til en samtale, hvor vi gerne
vil høre om Jeres barn.
Det er vigtigt, at starten bliver så blid som mulig, med en langsom
tilvænning til det nye miljø, da barnet skal opleve et nyt sted med mange
nye ansigter, nye udfordringer, nye normer og regler.
Den første uge skal du regne med at bruge på indkøring. De første dage
sammen med dit barn, og de næste dage kan barnet være alene nogle få
timer.
For nogle børn tager det længere tid end for andre at blive tryg ved
situationen, og den tid du bruger på indkøringen, vil komme barnet til gode.
Vi prøver så vidt muligt at sørge for, at det er barnets kontaktperson, der
tager sig af jer de første dage. Det kræver lidt fleksibilitet fra begge sider,
så aftal med stuen hvornår dit barn kommer, og hvornår det bliver hentet
igen.

Modtagelse og afhentning
Det er meget vigtigt at I har kontakt med en voksen når I kommer om
morgenen, og når I henter jeres barn om eftermiddagen. Desuden skal du på
komme/gå skærme, der hænger i barnets garderobe, trykke barnet ”ind” når
I kommer og ”ud” når I henter barnet. Her skal også oplyses om andre
henter barnet den pågældende dag.
Hvis dit barn kommer senere end kl. 9 vil vi gerne vide besked via fremmøde
kalenderen på børneintra eller en sms til stuen, da mange aktiviteter starter
på dette tidspunkt, f.eks. spontane ture ud af huset. Det er desuden vigtigt,
at I skriver på børneintra, hvis barnet er syg eller holder en fridag. Der kan
også sendes en sms til stuens telefon, men forvent ikke svar, da vi
prioriterer nærværet med børnene.
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Kosten i Humlebien
Humlebien har en forældrebetalt frokostordning. Maden er sammensat
ud fra sundhedsstyrelsens retnings linjer for børneernæring.
Maden tilberedes i vores eget køkken, så børnene har mulighed
for at følge processen i løbet af dagen.
Når børnene er på ture ud af huset, sørger køkkenet for madpakker.
Udover frokosten tilbyder vi morgenmad indtil kl. 7.30, rugbrød om
formiddagen (kun til vuggestuebørn) og eftermiddagsmad til hele
institutionen, der oftest består af hjemmebagt brød.
I skal selv medbringe frugt/snack/ til om formiddagen/eftermiddagen.
Allergi:
Hvis dit barn har allergi, informeres stuen og køkkenet, så I sammen kan
aftale hvad barnet må få at spise.
Vi kræver en lægeerklæring, hvis barnet skal have speciel allergikost.

Forældresamarbejde
De voksne på dit barns stue, vil være dem, der kender Jeres barn bedst, og
dem der har ansvaret for, at I har en fornemmelse af Jeres barns dagligdag
og trivsel. Det vil foregå gennem den daglige kontakt og gennem
forældresamtaler.
Det er af stor betydning for barnets trivsel, at der er sammenhæng mellem
hjemmet og barnets institutionsverden. Det prøver vi at skabe ved den
daglige kontakt.
For børnene er det også vigtigt, at I som forældre kender institutionen.
Derfor er I altid velkomne, hvad enten det er et kvarter når I bringer eller
henter, nogle timer eller en hel dag.
Hvis der er behov for en samtale, vil der altid være mulighed for at aftale
det. I kan være sikre på, at hvis vi ser, at et barn har det svært, vil vi tage
det op sammen med Jer forældre.
Vi har en forventning om, at I holder Jer orienteret via børneintra, hvor I
kan læse om kommende aktiviteter, vores politikker og andre vigtige
dokumenter. Det er også meget vigtigt at I løbende opdaterer
oplysninger (telefonnumre, læge, sygdomme) på barnets side på
børneintra, så vi altid kan få fat i Jer eller barnets læge, hvis det er
nødvendigt.
Vi har en forventning om, at I kommer til rette vedkommende, hvis I
oplever, at der er problemer med vores fælles samarbejde eller Jeres
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forventninger ikke indfries.

En almindelig hverdag i Humlebien
6.30 Humlebien åbner - vi samles i fællesrummet i børnehaven og starter
dagen stille og roligt.
6.45 - ca. 7.30 Morgenmad og hygge.
Ca. 7.30 - 9.00 Dagen starter på stuerne samt ude på legepladsen med leg,
aktiviteter og modtagelse af børn, og spisning af formiddagsmad/frugt.
9.30 - 12.30 Forskellige planlagte og spontane aktiviteter i læringsgrupperne
og spisning.
Forældrene i Humlebien har tilvalgt frokostordning, hvilket betyder, at alle
varme måltider som børnene indtager, bliver lavet i vores
produktionskøkken. Børnene kan deltage i madlavningen efter hvad der er
muligt, i det pædagogiske køkken i fællesrummet.
12.00 - 13.00 Leg, personalet afvikler pauser.
13.00 og frem til 16.30 - Der spises eftermiddagsmad og dagen slutter som
den begyndte, stille og roligt i fællesrummet.

Fødselsdage
Et barns fødselsdag er en stor og glædelig begivenhed, som Humlebien
meget gerne vil tage del i.
Forældrene kan vælge at holde fødselsdagen i Humlebien eller at invitere til
fødselsdag i hjemmet efter aftale med Humlebien. Begge former for
arrangementer er at betragte, som en fødselsdag afholdt i institutionsregi.
Med udgangspunkt i Svendborg Kommunes holdning til sund mad samt
ønsket om mindre brug af sukker er vores bud på fødselsdags guf til
uddeling noget, der tager udgangspunkt i et sundt frokostmåltid, samt frugt
og grønt. Se mere på www.dagtilbudisvendborg.dk under Mad og måltid.
Husk altid at aftale i god tid ifht. Fødselsdage også pga. køkkenet.
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Arrangementer/Traditioner
I løbet af året vil der være forskellige arrangementer, som sommerfest, hvor
skole børnene optræder, Lucia, fastelavn, Humlebiens fødselsdag osv. I vil
løbende blive orienteret på www.svendborg.inst.dk Kommunalt Dagtilbud –
Børnebyøster/Humlebien.

Tøj
Børnene skal have praktisk tøj med til både inde og ude lege, alt efter
årstiden. Desuden skal de altid have regntøj, gummistøvler og et sæt
skiftetøj med. Da meget tøj er ens, er det vigtigt at alt er mærket med navn.

Bleer
Alle vuggestuebørn får bleer, men skal selv have en gå ”hjem ble” med.
Hvis dit barn stadig bruger ble, når det kommer i børnehaven, skal du selv
medbringe bleerne.

Sygdom
Af hensyn til barnet selv og de andre børn og voksne, må syge børn ikke
komme i institutionen. Dit barn skal kunne deltage i husets dagligdag, ude
som inde. - Det er ikke altid barnets temperatur, der fortæller hvordan
barnet har det. Bliver dit barn syg eller kommer til skade i Humlebien, vil vi
kontakte dig og bede dig om at hente barnet hurtigst muligt.
Der vil kun blive givet medicin til børn med kronisk lidelse og med fornøden
vejledning af en praktiserende læge. Al medicin afleveres til personalet (i
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original emballage)

Sikkerhed
Af hensyn til dit barns sikkerhed må der ikke være snore i tøjet (ved hætter
o.lign.), og børnene må ikke bruge halstørklæder og cykelhjelme på
legepladsen.
Der er ingen kollektiv ulykkesforsikring i de kommunale dagtilbud, hvilket
betyder, at det er familiens egen familieforsikring, der fremover alene
dækker. Ved tandskader henvises til den kommunale tandpleje.

Legetøj
Eget legetøj må medbringes på eget ansvar på legetøjsdage første fredag i
måneden.

Oprydning
Det forventes, at du som forælder holder orden i barnets garderobe hver dag.
Om fredagen vil vi gerne have at du tager alt hvad der er i barnets garderobe
med hjem, så garderoberne kan blive gjort rene.
Når du henter dit barn så ønsker vi, at du giver dig tid til at rydde op sammen
med dit barn, der hvor barnet leger, inden du forlader huset.

Bestyrelse og husråd
Børnebyøster har en forældrebestyrelse, der består af 7
forældrerepræsentanter, 2 personalerepræsentanter samt dagtilbudsleder
som sekretær.
Husråd:
Humlebien har et husråd som alle kan deltage i. Den pædagogiske teamleder
deltager i Husrådets møder. Husrådet planlægger og hjælper til ved
forskellige arrangementer

Børneintra findes på http://dagtilbudisvendborg.dk
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Egne notater:

__
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