10. Åbningstider og kontaktoplysninger

Velkommen

Institutionens åbningstider:
Mandag: XX-XX
Tirsdag: XX-XX
Onsdag: XX-XX
Torsdag: XX-XX
Fredag: XX-XX

Kontaktoplysninger:
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Tlf.: XXXXXXXX

I har også mulighed for at læse om institutionen på hjemmesiden:
XXXXXX.dk

Vi glæder os til at lære dit barn og jeres familie at kende, og
til at give ham/hende en tryg tid i institutionen, hvor han/hun
trives og udvikler sig.
I denne pjece kan du læse om den danske kultur i vores dagtilbud og om en række oplysninger, der kan give dig et indblik i både de praktiske og pædagogiske forhold, som er forbundet med at have et barn i dagpleje/
daginstitution i Norddjurs Kommune.

1. Forældresamarbejde

9. Den gode afsked - Hente/bringe

Personalet anvender et IT-system (INFOBA) til at vurdere, om dit barn
trives og om det er inkluderet i fællesskabet i institutionen. Derudover
bliver alle børn sprogvurderet når de er ca. 3 år og når de er ca. 5 år.

Det er vigtigt, at du får sagt farvel til dit barn hver dag så han/hun ved,
at du går. Det er også vigtigt, at der er god tid til at aflevere barnet, så
situationen ikke virker stresset
for barnet.

I dagplejen og vuggestuen anvendes også et tidligt sprogvurderingsredskab, som hedder TRAS.
Hvis der er noget, vi er bekymret over, så kontakter vi jer. Også selvom det måske bare er en lille ting. Vi synes det er vigtigt, at I hele tiden kan følge med i, hvordan jeres barn har det i institutionen, og I er
også meget velkomne til at dele jeres bekymring med os eller spørge
os, hvis der er noget, I er i tvivl om.
I kan altid kontakte dagplejer eller en af stuens pædagoger, når I henter/afleverer jeres børn. Så kan I også høre, hvordan barnet har haft det
i løbet af dagen.
Til opstartsmødet vil vi spørge ind til jeres historie som familie, så vi
får kendskab til hvad jeres barn har oplevet inden det kom til Danmark.
Det gør vi fordi vi gerne vil imødekomme og forstå jeres barns behov
og reaktioner bedst muligt.
Alle forældre bliver inviteret til forældremøder i institutionen. Her deltager alle forældre samlet, og vi kan tale om de ting,
der er vigtige i børnenes hverdag.
Alle forældre bliver også inviteret
til forældresamtaler, hvor vi kun
har fokus på jeres barn. Her kan vi
tale om, hvordan han/hun trives og
udvikler sig og hvordan vi kan samarbejde.

Børn kan godt blive
kede af det, når
deres forældre
går. Det er helt
normalt. Ofte
går der meget
kort tid, før
barnet er glad
igen. Hvis vi oplever, at dit barn
har svært ved at blive glad igen, kontakter
vi dig.
Hvis dit barn skal hentes af en anden end mor og far skal personalet
have besked om det. Ellers må personen ikke tage barnet med hjem.
Det er vigtigt, at du har slukket din mobil ved aflevering og afhentning
af dit barn, så du kan være nærværende sammen med dit barn.

7. Sovevaner

2. Tøj

Det er forskelligt, hvor meget børn har brug for at sove. Det kan også
være, at barnet sover anderledes i institutionen/dagplejen end det gør
derhjemme. Det er helt normalt.

Vi har fokus på ude liv og leg i naturen,
og vi bruger meget tid på legepladsen. Både sommer og vinter og
både når solen skinner og når det
regner lidt eller sner. Derfor er
det vigtigt, at dit barn har tøj i
garderoben, så han/hun altid kan
holde sig varm og tør.

Vi følger barnets soverytme så vidt muligt.
I dagplejen/vuggestuen vil dit barn oftest blive lagt ud at sove i en barnevogn udenfor. I Danmark er det naturligt for os at små børn sover
middagslur udenfor. Hvis I ønsker at jeres barn skal sove indenfor på
en madras, så taler vi om det.
I børnehaven sover børnene ofte indenfor på madrasser, hvis der er behov for det.

I garderoben skal der være:
-

Hjemmesko

-

Regntøj og gummistøvler

8. Sygdom

-

Overtøj og fodtøj der passer til årstiden.

Hvis dit barn er syg en dag, skal du give institutionen besked. Hvis dit
barn bliver sygt imens det er i institutionen, så ringer vi til jer, så I kan
komme og hente ham/hende hjem.

-

En tyk trøje om vinteren

-

Ekstra skiftetøj (undertøj, bukser, bluser, strømper)

-

Hvis dit barn bruger sut, vil vi gerne have 2-3 sutter til at ligge i
institutionen/dagplejen

Barnet må komme i institution igen, når barnet er rask. Han/hun skal
være feberfri,
må ikke smitte
og skal kunne
deltage i hverdagen i institutionen.

Der skal være navn i alt tøj og sko.
Vi synes det er vigtigt, at børnene selv kan tage deres tøj af og på. Det
kan du tænke over, når du køber tøj/sko, så det er noget, der er nemt
for dit barn at få af/på.

3. Mad – tilgodeser religion

5. Tavshedspligt

Dit barn skal have mad nok med til at han/hun kan holde sig mæt hele
dagen.

Personalet er omfattet af loven om tavshedspligt. Det betyder, at alle personlige oplysninger om jer og jeres barn ikke må videregives uden særlig grund.

Det er en god idé at give barnet noget rugbrød med – det mætter godt.
Desuden er I velkomne til
at spørge personalet, hvis I
vil have gode råd om madpakken.
Hvis vi laver mad sammen
i institutionen/dagplejen er
vi opmærksomme på særlige behov hos dit barn –
f.eks. at vi ikke serverer
svinekød for barnet.

4. Den gode indkøring
Under opstartsmødet aftaler vi med jer, hvordan indkøringen for jeres
barn skal foregå. Vi råder jer til at være sammen med jeres barn i institutionen/dagplejen de første dage og at I giver barnet korte dage.
Hvis I som forældre er tilknyttet sprogskolen, kan vi samarbejde med
dem om at en af jer får fri fra sprogskolen, til at give jeres barn en god
start i institution/dagpleje.
Vi er i daglig og tæt dialog den første tid – og vil kontakte jer i løbet af
dagen, hvis vi vurderer det nødvendigt i forhold til jeres barns trivsel.
Derfor er det vigtigt at I udfylder et stamkort med alle praktiske kontaktoplysninger.
På stamkortet vil vi bl.a. spørge jer til om jeres barn er vaccineret og få
jeres tilladelse til forskellige ting.

Har barnet store vanskeligheder, som vi på institutionen ikke kan afhjælpe, har personalet pligt til at underrette de sociale myndigheder (jf. serviceloven § 35).
Når jeres barn skal skifte fra dagpleje / vuggestue til børnehave eller fra børnehave til
skole skal I som forældre give tilladelse til, at personalet overleverer oplysninger
omkring jeres barn til det nye pasningssted.

6. Dagsrytme
I Danmark er det besluttet, at alle institutioner skal arbejde med 6 temaer, mens barnet er i daginstitution.
De 6 temaer er: Alsidig, personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig
udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.
Disse temaer er omdrejningspunktet i vores hverdag, så dit barn vil
opleve mange forskellige aktiviteter,
der sikrer læring i bred forstand.
Derudover har vi meget fokus på inklusion af alle børn. Det er vigtigt for os, at dit
barn oplever at være en del af fællesskabet. At han/hun udvikler sig og får gode venner.
Nogle børn tilbydes en ekstra hjælp til at udvikle sprog. Hvis vi vurderer, at dit barn
kan have glæde af det, kan han/hun deltage i en sproggruppe sammen med andre
børn fra institutionen.
Dit barn har mulighed for at lege både inde og ude i løbet af en dag. Nogle gange er
aktiviteterne bestemt af pædagogerne, andre gange kan barnet selv bestemme, hvad
han/hun vil lave.

