Polsk

10. Godziny otwarcia i informacje kontaktowe

Witamy

Godziny otwarcia placówki:
Poniedziałek: XX-XX
Wtorek: XX-XX
Środa: XX-XX
Czwartek: XX-XX
Piątek: XX-XX

Informacje kontaktowe:
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Tel.: XXXXXXXX

Więcej informacji o placówce znajdziecie
na stronie internetowej:
XXXXXX.dk

Cieszymy się na myśl spotkania z Twoim dzieckiem i Twoją rodziną w naszym ośrodku, gdzie chcemy zapewnić jej/jemu
spokojny pobyt, w trakcie którego będzie się dobrze czuć i rozwijać.
W tej broszurze możesz przeczytać o duńskiej kulturze, która
panuje w naszym ośrodku opieki dziennej, oraz zaznajomić się z
informacjami praktycznymi jak i z zasadami dydaktyczymi, które
są związane z pobytem dziecka w placówce w gminie
Norddjurs.

1.Współpraca z rodzicami

9. Dobre rozstanie.- Przyprowadzanie/odbieranie

Personel posługuje się programem INFOBA w celu oceny czy dziecko się
dobrze rozwija i czy stanowi część grupy w placówce. Ponadto sprawdzany
jest poziom językowy wszystkich dzieci w wieku ok. 3ch i 5ciu lat.

To ważne, aby za każdym razem pożegnać się z dzieckiem. Tym spodobem
dziecko zrozumie, że musisz iść.
Równie ważne jest poświęcenie odpowiedniej ilości
czasu na odprowadzanie dziecka, aby sytuacja nie była dla
niego/ dla niej
stresująca.

W żłobku używamy również narzędzia do oceny wczesnojęzykowej o nazwie
TRAS.
Skontaktujemy się z Państwem, jeżeli bedziemy czymś zaniepokojeni. Nawet
jeżeli będzie chodzić o drobne sprawy. Naszym zdaniem jest to ważne, żebyście wiedzieli jak wasze dziecko radzi sobie w placówce. Zawsze możecie
poprosić nas o radę, jeżeli jesteście czymś zaniepokojeni lub macie jakieś
wątpliwości.

Dzieci robią się
czasami smutne
gdy rodzice
muszą iść. Jest to
zupełnie normalne.
Zazwyczaj po krótkim
czasie znowu są wesołe i
radosne. Jeżeli zauważymy,
że Twoje dziecko mimo wszystko

Przy przyprowadzaniu/odbieraniu dziecka możecie się skontaktować z wychowawcą grupy i np. dowiedzieć się jak dziecko spędziło dzień.
Na spotkaniu powitalnym spytamy o historię waszej rodziny, aby się dowiedzieć jak wyglądało dzieciństwo waszego dziecka przed przyjazdem do Danii.
Pytamy o to, abyśmy wiedzieli jak najwięcej o waszym dziecku i żebyśmy
mogli jak najlepiej zrozumieć jej/jego potrzeby i zachowanie.
Wszyscy rodzice są zapraszani na spotkania rodzicielskie w ośrodku. Spotkania rodzicielskie są grupowe. Na tych spotkaniach poruszamy tematy, które
są ważne w życiu każdego dziecka.
Wszyscy rodzice zapraszani są również na indywidualne rozmowy,
gdzie skupiamy się wyłącznie na
waszym dziecku. Rozmowy indywidualne dają nam możliwość rozmowy
o tym jak dziecko sobie radzi w placówce, jak się rozwija i jak możemy
razem współpracować.

jest smutne, skontaktujemy się z Tobą.
Jeżeli dziecko ma być odebrane przez kogoś innego niż swoją mamę lub tatę,
prosilibyśmy o wiadomość o tym. W przeciwnym razie nie możemy wydać
dziecka tej osobie.
To ważne dla Twojego dziecka, abyś miał/a wyłączony telefon w trakcie odprowadzania i odbierania. Dzięki temu dziecko otrzyma więcej Twojej
uwagi.

7. Nawyki senne

2. Odzież

Dzieci mają różne zapotrzebowanie na sen. Może się tak zdarzyć, że dziecko
śpi inaczej u nas placówce, niż w domu. Jest to jak najbardziej normalne.

Kładziemy nacisk na przebywaniu na
zewnątrz i zabawie w naturze. W
związku z tym spędzamy dużo czasu
na placu zabaw: zarówno latem jak i
zimą, gdy świeci słońce i gdy odrobinę pada deszcz lub śnieg. Dlatego
jest to ważne, aby Twoje dziecko miało
ubrania w swojej szafce, żeby zawsze miało
ciepło i sucho.

Dostosowujemy się do harmonogramu snu dziecka jak tylko możemy.
Dzieci w żłobku są zazwyczaj kładzone spać w wózkach dziecięcych na zawnątrz. W Danii przyjeło się, że popołudniowa drzemka małych dzieci odbywa się na zawnątrz. Jeżeli życzycie sobie, aby wasze dziecko spało w środku na materacu, to porozmawiamy z wami na ten temat.
Dzieci w przedszkolu śpią wewnątrz na materacach– jeżeli mają taką potrzebę.

W szafce powinny być:
-

Kapcie

8. Choroba

-

Odzież przeciwdeszczowa i kalosze

W razie choroby dziecka musisz powiadomić o tym ośrodek telefonicznie w
godzinach porannych.

-

Odzież wierzchnia i obuwie odpowiednie do pory roku.

Jeżeli dziecko rozchoruje się w trakcie przebywaniu w ośrodku zadzwonimy
do Państwa w celu odebrania dziecka.

-

Grubsza bluza w okresie zimowym

-

Ubranie na zmianę (bielizna, spodnie, bluzki, skarpetki)

-

Jeżeli Twoje dziecko używa smoczka, chcielibyśmy żeby 2-3
smoczki leżały w naszym ośrodku

Dziecko może
przyjść ponownie
do ośrodka gdy
jest całkowicie
zdrowe, tzn. nie
może mieć
gorączki, nie
może zarażać innych i musi być w
stanie brać udział
w zajęciach w
ośrodku.

Wszystkie ubrania i buty muszą być podpisane.
Myślimy, że to ważne, aby dziecko potrafiło samo się ubrać i rozebrać. Pomyśl o tym, gdy następnym razem będziesz kupować buty lub ubrania. Ubra-

3. Posiłki odpowiednie do przekonań religijnych
Twoje dziecko powinno mieć odpowiednio dużo jedzenia z sobą, tak aby
było najedzone przez cały dzień.
Dobrym pomysłem jest
dawanie dziecku czegoś z
chlebem żytnim– ten rodzaj
chleba jest bardzo sycący.
Ponadto możecie poprosić
personel o radę odnośnie drugiego śniadania.
Gdy przygotowujemy jedzenie razem w ośrodku zwracamy uwagę na szczególne
potrzeby Twojego dziecka, np. że mamy nie podawać dziecku wieprzowiny.

4. Dobry start
Na spotkaniu powitalnym ustalimy z Państwem jak powinien wyglądać start
w żłobku/przedszkolu waszego dziecka. Radzimy aby przez pierwsze kilka
dni zostać razem w dzieckiem w ośrodku, oraz aby te dni były krótkie.
W przypadku gdy oboje rodzice chodzą do szkoły językowej, możemy się
umówić ze szkołą, że jedno z rodziców będzie miało możliwość zwolnienia
się z zajęć, żeby móc być z razem z dzieckiem przez te pierwsze dni.
Na samym początku będziemy z Państwem w codziennym i ścisłym kontakcie, tzn. będziemy Was informować w trakcie dnia, jeżeli uznamy, że jest
to konieczne w stosunku do samopoczucia dziecka. Dlatego jest to ważne,
żebyście wypełnili kartę danych osobowych z informacjami kontaktowymi.
W karcie danych osobowych poprosimy również o informacje na temat
szczepień oraz potrzebne wyrażenia zgody.

5. Tajemnica zawodowa
Personel podlega prawu o tajemnicy zawodowej. To oznacza, że wszystkie
informacje osobiste o Państwu i Państwa dziecku nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez szczególnego uzasadnienia.
Personel jest zobowiązany powiadomić opiekę społeczną w przypadku gdy
dziecko doświadcza trudności z którymi ośrodek nie jest w stanie mu pomóc
(zob. Ustawa o Pomocy Społecznej § 35).
Gdy dzieko przechodzi ze żłobka/ opieki dziennej do przedszkola, lub z
przedszkola do szkoły, musicie Państwo, jako rodzice, wydać pozolenie o
przekazaniu informacji odnośnie waszego dziecka do nowej placówki.

6. Harmonogram dnia
Wszystkie placówki opieki dziećmi w Danii są zobowiązane pracować nad 6
zagadnieniami podczas pobytu dziecka w
placówce.
Te 6 zagadnień to: wszechstronny
rozwój osobisty, umiejętności
społeczne, rozwój językowy,
ciało i ruch, natura i zjawiska
przyrody, jak również wartości i
wyrażenia kulturalne.
Ponadto
skupiamy się w dużej mierze na integracji
wszystkich dzieci. Jest to dla nas bardzo ważne, aby Twoje dziecko czuło się
częścią grona społecznego; aby rozwijało się i zdobywało przyjaciół.
Niektóre dzieci otrzymują dodatkową pomoc w celu rozwoju językowego.
Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko mogłoby z tego skorzystać, może ono
dołączyć do grupy językowej razem z innymi dziećmi z placówki.
Twoje dziecko ma możliwość zabawy zarówno w środku i na zawnątrz w
przeciągu dnia. Czasami zajęcia są zorganizowane przez personel, innymi
razy to dziecko decyduje co będzie robić.

