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10. Робочі години та контактна інформація
Робочі години:
Понеділок: XX-XX
Вівторок: XX-XX
Середа: XX-XX
Четвер: XX-XX
П'ятниця: XX-XX

Контактна інформація:
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Тлф: XXXXXXXX

Ви маєте можливість прочитати
інформацію на наші електронні
сторінці:
XXXXXX.dk

Ми з радістю хочемо познайомитися з вашою дитиною
та вами і дати ваші дитині впевнений старт та гарні
умови в нашому дитячому садочку, де він/вона буде
добре розвиватися і пізнавати багато нового.
В цій брошурі ви можете прочитати про данську
культуру в нашому садочку/ яслах, а також ряд
необхідних правил.

1. Співпраця батьків

9. Позитивне “До побачення”- в садочок/з садочку

Працівники закладу використовують Інтернет програму
(INFOBA) щоб оцінювати, чи дитина добре розвивається як
індивідуально, так і в групі з іншими дітьми. Пізніше діти будуть
перевірені на мовні здібності, в 3 і 5 років.

Дуже важливо сказати “До побачення” своїй дитині, щоб вона/він
знали, що ви вже пішли. Також важливо використати певний час
коли ви прийшли з дитиною, на
те, щоб попрощатися до
обіду і дитина не
почала переживати.

В яслах, та в приватних нянь (dagplejen) використовується також
програма TRAS, яка допомагає оцінювати мовні здібності дітей в
маленькому віці до трьох років.
Якщо ми побачимо, що дитяча розмова має якісь хоча б маленькі
похибки, ми обов'язково повідомимо про це вам.
Дуже важливим для нас є те, щоб ви весь час слідкували за
розвитком та самопочуттям вашої дитини в садочку. Пам'ятайте,
ви повинні говорити те, що вам не подобається і про що ви
переживаєте. Звертайтеся при виникненні якихось запитань.
Звісно ви можете щодня запитувати педагогів, як пройшов день
вашої дитини.
При перші зустрічі ми хотіли б запитати вас про вашу родину,
дізнатись про вас як можна більше, щоб зрозуміти краще, де і як
росла дитина від народження і які потреби та умови потрібні для
позитивного старту в нашому садочку/ яслах. Обоє батьків
повинні прийти на співбесіду, важливо щоб ми всі разом
обговорили всі деталі дитячого повсякдення.
Також з часом батьки будуть
запрошені на співбесіду, де ми знову
ж таки будемо говорити про те, як
почувається дитина в нашому
садочку/яслах і про нашу спільну
співпрацю та ваші побажання.

Діти бувають
трохи
засмучені,
після того як
батьки йдуть,
це теж
нормально. Але
звичайно, після
короткої миті вони
знову в гарному
настрої. Якщо ми
побачимо, що дитина все ж
засмучена, то ми зателефонуємо вам.
У випадку коли не батьки, а хтось інший повинен забрати вашу
дитину, то ви, батьки, маєте повідомити про це нам. Інакше
дитину ми не маємо право віддавати.
Важливо щоб ви не розмовляли по телефону тоді, коли ви
приводите, або забираєте дитину. Будьте уважні до своїх дітей.

7. Сон

2. Одяг

Всі діти сплять по різному, коли говориться про кількість годин.
Може бути так, що в дитячому садку/яслах дитина спить по
іншому ніж дома. Це теж повністю нормально.

Ми зосереджуємо фокус на
проведенні часу на вулиці, на
природі, також ми проводимо
багато часу на ігрові площадці
і в дощ, і коли сонце, і коли
сніг. Важливо щоб у вашої
дитини був одяг на всі випадки,
на різну погоду, щоб дитина
почувалася в теплі і була в сухому одязі.

Ми підлаштовуємось під дитячий ритм сну максимально.
В яслах ваша дитина, зазвичай, буде спати в колясці на вулиці,
гарно пристебнута та вкрита. В Данії це звично, що діти сплять в
обід на вулиці на свіжому повітрі. Якщо ви хочете, щоб ваша
дитина спала в приміщенні на матраці, то це ми можемо теж
обговорити. Діти можуть спати і на матрацах в приміщенні при
необхідності.

8. Захворювання
Якщо ваша дитина захворіла обов'язково повідомте по телефону в
початку робочого дня в садочок. Якщо ваша дитина раптово
захворіє, ми обов'язково до вас зателефонуємо, щоб ви забрали
його/її додому.
Дитини може повернутися тільки після того, як одужає. Він/вона
мають бути без
температури, без
інфекційних
захворювань і мали
змогу приймати
участь у
повсякденні
дитячого садочка.

В гардеробі повинні бути:
-

Домашні тапочки

-

Дощовик і чоботи резинові

-

Верхній одяг і взуття, що підходить по сезону

-

Товста кофта зимою

-

Перемінний одяг (білизна, штани, кофта, носки)

-

Якщо дитина користується соскою, то принесіть 2-3 соски ,
щоб лежали як запасні

Весь одяг та взуття мають бути підписаними.
Ми вважаємо, що для дитини важливо одягати та знімати одяг
самостійно, тому купуючи речі звертайте увагу на практичність

3. Харчування йде на зустріч релігіям

5. Конфіденційність

Ваша дитина повинна мати достатньо їжі, щоб добре почуватися
цілий день. Дітям корисно давати чорний хліб, він ситний. Крім
того, запитайте при потребі персонал, якщо вам потрібна порада
що до приготування їжі/бутербродів.

Працівники підлягають закону про не розповсюдження. Це означає, що
ваші приватні данні та данні вашої дитини не розголошуються, без
серйозної потреби.

Якщо ми готуємо їжу в
яслах, дитячому садку,
ми завжди звертаємо
увагу на побажання/
вимоги і наприклад не
даємо дитині свиняче
м'ясо.

4. Позитивний старт
При першій зустрічі ми розповімо вам як дитині найкраще
розпочинати в дитячому садку/ яслах. Ми радимо вам бути з
дітьми перші дні, щоб перші дні були трохи коротші.
Якщо ви навчаєтеся в мовній школі, ми можемо зв'язатися з
школою і домовитися, що ви пропустите декілька днів навчання,
щоб дитина позитивно ознайомилася з садочком/яслами.
Ми триматимемо весь час зв'язок з вами, в перший період, при
необхідності, і зателефонуємо вам, якщо буде потреба на протязі
дня. Важливо щоб ви заповнили документи “stamkort” з
контактною інформацією. В стамкорт/ інформація ми вас
запитаємо про вакцинацію дитини, а також дозвіл на деякі речі.

Якщо дитина має певні проблеми з якими персонал не може
справлятися, не може допомагати дитині, то працівники зобов'язані
повідомити про це в соціальні служби ( в зв'язку з сервіс законом § 35
”jf. serviceloven § 35”).
Коли ваша дитина буде переходити до садочка чи школи, ви повинні
як батьки дати дозвіл на передачу документів про дитину в нові
заклади.

6. Ритм дня
В Данії було вирішено, що всі садки/ясли повинні працювати з шістьма
темами коли дитина в садочку чи яслах.
Теми: Універсальність, розвиток
особистості, соціальні навички, мовний
розвиток, тіло та рух, природа і
природні явища та культурне
самовираження цінностей.
Крім того нам важливо, щоб всі діти
приймали активну участь. Ваша дитина з
дитинства повинна себе відчувати часткою спільноти. Дитина повинна
добре розвиватись і мати друзів. Деяким дітям пропонується допомога
для мовного розвитку, якщо ми вирішимо, що вашому малюку буде
корисно прийняти участь в мовні групі з іншими дітками садочка/ясел.
Ваша дитина завжди матиме можливість бути на вулиці і в приміщенні
на протязі дня. Інколи педагоги вирішують, що діти повинні робити, а
інколи діти самі вирішують, що вони хотять і чим будуть гратись.

