Børnehuset
Slagelses
velkomstbrochure
KÆRE:______________________________________

VELKOMMEN I BØRNEHUSET SLAGELSE
Vi er en privat integreret institution i Slagelse
kommune. Vi er normeret til 15 børn.

Du skal være tilknyttet __________________ og
din primære voksen er _____________________.
Vi vil gerne indbyde jer til at komme på besøg hos
os, så I kan se huset og hilse på os og nogle af de
andre børn, som er på stuen. Inden I kommer på
besøg, er det vigtigt, at I ringer hertil, så vi kan
aftale et tidspunkt, I kan komme på. I er
selvfølgelig velkommen til at komme flere gange,
men det er vigtigt, at det første besøg er aftalt på
forhånd, så vi har god tid til at vise jer rundt.

Der er mange ting at huske på i starten og mange
nye rutiner, derfor har vi lavet en huskeseddel til
jer☺

Den første tid i Børnehuset Slagelse
Når jeres barn starter i en institution, starter der
et helt nyt kapitel i både barnets og forældrenes
liv.
Indkøringen af et nyt barn i Børnehuset Slagelse
forløber over et par uger, hvor den første uge
kræver, at en af forældrene har fri og at barnet
ikke har alt for lange dage. Indkøringen begynder
i det helt små, hvor mor/far er med for langsomt
at optrappes til, at barnet selv kan klare en kort
dag sidst i den første uge. Dette forløb er
selvfølgelig også individuelt under hensyntagen til
barnets behov.
Generelt gælder det dog, at efter kun et par ugers
indkøring, vil børnene stadig herefter have godt
af nogle forholdsvis korte dage i den
efterfølgende periode. Indkøringsforløbet aftales
individuelt med stuepersonalet, men et typisk
forløb ser nogenlunde ud som følgende:

De første par dage møder barnet med mor eller
far kl. 10.00 på stuen. I disse første dage skal
barnet forholde sig til alt det nye og samtidig se
de voksne på stuen lidt an. De første to dage er
barnet på stuen til efter frokost, medmindre det
inden da er mæt af nye indtryk, og mor/far er
med hele tiden. Efter et par dage prøver mor/far
at gå fra stuen et stykke tid, og hvis det går godt,
har barnet sidst på ugen en ”normal” dag og
hentes efter nærmere aftale i løbet af
eftermiddagen,
efter
vi
har
spist
eftermiddagsmad.
Aflevering
Det vil i sagens natur ofte være svært for små
børn at skulle sige farvel til mor eller far. Denne
”sorg” må vi, som de voksne kunne rumme, så
barnet ikke yderligere skal føle sig ansvarlig for
mors eller fars humør. Man kan ikke forvente, at
barnet giver én et smil med på vejen.
Barnet skal kunne mærke på jer forældre, at det
er jeres beslutning, at aflevere barnet her. I skal
signalere, at I har det ok med situationen, at I
synes, her er rart at være, og at I har tillid til, at
barnet nok skal klare det. Det er ok, at barnet
bliver ked af det, og viser sine følelser, og I skal
som forældre ikke bagatellisere ”sorgen” eller
prøve at aflede barnet. Får barnet lov til at
mærke sine følelser og møde forståelse og

rummelighed, vil det bedre kunne bearbejde
”sorgen” og derefter få en bedre dag.
Vi anbefaler korte afleveringer, da vi har
erfaringer med, at det er det bedste for barnet.
Børn lærer meget hurtigt, at her skal de være
selv, mens mor og far er på arbejde, og de ved
dermed at afskeden kommer. Mange børn kan
have svært ved rigtig at komme i gang med noget,
før afskeden er overstået, og hvis man prøver at
trække afskeden, til man synes, barnet er godt i
gang med noget (oftest i selskab med
forælderen), bliver det endnu sværere at sige
farvel, når man nu lige havde det så hyggeligt.
Find gerne en fast rutine, som fungerer godt for
dig og dit barn. Børn finder tryghed i de kendte
vaner. Sig altid tydeligt farvel til dit barn, så du
ikke pludselig er væk. Gå når du har sagt farvel.
Vær rolig og afslappet og vis barnet, at du mener
din beslutning om at skulle af sted og med, at
barnet skal blive i institutionen. Sådan giver du dit
barn de bedste forudsætninger, for at kunne få
en god dag.
Inden for barnets første 3 måneder i Børnehuset
Slagelse forældresamtale, med vægt på hvordan
indkøringen
er
forløbet
(bl.a.
aflevering/afhentning), barnets trivsel i øvrigt,
samt samarbejdet mellem de voksne.

Indkøring
Når jeres barn starter i en institution, starter der
et helt nyt kapitel i både barnets og forældrenes
liv. Den første tid kan være vanskelig, dels fordi,
der er så mange stærke følelser involveret både
hos barn og forældre, dels fordi, der er så mange
børn og voksne du og dit barn skal lære at kende.
Derfor er det bedst, hvis dit barn kun er i
institutionen få timer pr. dag den første uge,
enten sammen med mor eller far. Det er vigtigt,
at vi får talt sammen om forløb og forventninger,
gerne allerede inden starten. Husk at fortælle om
dit barns vaner, sovedyr, kosthensyn o. lign. Der
er mange nye indtryk og ting barnet skal lære, så I
vil opleve at jeres barn bliver ekstra træt i starten.
For nogle børn kan det tage lang tid at vænne sig
til institutionen og dens rytme, men vi kan trøste
jer med, at det bliver hverdag igen.

Vel mødt i Børnehuset Slagelse. Vi ser frem til et
godt samarbejde med jer ☺
Aktiviteter
Se årsplanen og månedsplan.

Erindringsbog
Vi har et ringbind, hvori vi løbende sætter billeder
og tekst ind i, samt jeres barns tegninger m.v.
Mappen vil altid stå fremme i reolen, og I er
velkomne til at kigge i den og stille spørgsmål til
indholdet. Mappen er en del af vores arbejde
med
læreplaner.

Forældresamtaler
I tilbydes en forældresamtale. Se Børnehuset
Slagelse årsplan 2018
I er altid velkomne til at booke et møde hvis I
ønsker at få en længere snak om jeres barn.

Forældrearrangementer
To gange om året indbydes alle forældrene til
forældremøde. Indholdet vil være informationer,
debatter omkring børns trivsel samt valg til
forældrebestyrelsen og aktivitetsudvalget. Til
nogle møder vil der desuden blive indbudt en
foredragsholder. F.eks. en psykolog, en
talepædagog, en sundhedsplejerske eller andet
som vil komme med relevante emner.
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Aflevering og afhentning
Det er vigtigt at I siger goddag og farvel til en
voksen, så vi hele tiden ved hvor mange børn vi
har i huset. Når I aflevere jeres barn i
institutionen, kan det ske at barnet begynder at
græde. Sig til os når I har besluttet jer for at gå, så
vil vi hjælpe barnet med at vinke og evt. trøste. I
er altid velkomne til at ringe og høre, hvordan
jeres barn har det, hvis I er bekymrede.
Husk at meddele hvis en anden end jer henter
barnet i dag, vi udleverer ikke uden først at blive
informeret.
Børnehuset Slagelses åbningstider
Mandag – torsdag kl. 6.30 – 17.00.
Fredag kl. 6.30 - 16.00

Sove
Børnene har mulighed for at sove mellem ca. kl.
12.15 og 14.00. Der vil altid være en voksen i
huset, når børnene sover. Vi har et stort soverum
hvor alle sover sammen. Børnene sover på
madrasser. Vi stiller dyner, puder, soveposer,
lagener m.v. til rådighed og sørger for
regelmæssig vask. Bruger jeres barn sut og evt. et
sovedyr husk at medbringe det hver dag, så jeres
barn har en fast soverutine.
Renlighed
Børnehuset Slagelse har ingen krav om renlighed i
børnehaven. Vi opfordrer dog forældrene ved 2½3 års alderen at starte pottetræning, som efter
opstart i hjemmet samtidig trænes i vuggestuen
og evt. senere i børnehaven. I skal selv have bleer
med til jeres barn, hold øje med hvornår det snart
er tid til at have en pakke med igen.
Lukkedage

Fødselsdag
Vi vil meget gerne fejre børnenes fødselsdage.
Aftal hvordan med personale. I henvises til
hjemmesiden ift. Vores sukkerpolitik.

Børnehuset Slagelse har lukket lørdage, søndage
og helligdage, samt enkelte lukkedage som
annonceres i årsplanen.

Sygdom og fri
Er jeres barn forhindret i at komme på grund af
sygdom, skal stuen kontaktes senest kl. 9.00, af
hensyn til stuens aktiviteter.
Syge børn må ikke modtages i institutionen.
Barnet er sygt hvis det har feber, opkast eller
diarré, eller er for sløj til at deltage i de daglige
aktiviteter, være ude eller sammen med mange
legende og til tider støjende børn.
Af hensyn til smittefaren finder vi det nødvendigt,
at barnet holdes hjemme, indtil det har været
feberfri i et døgn.
I tilfælde af ulykker og skader hvor der er brug for
lægehjælp, vil I blive kontaktet hurtigst muligt.
Hvis vi finder lus på jeres barn vil I blive kontaktet
med det samme. I har så muligheden for at gå
hjem og behandle jeres barn med lusemiddel og
give det rent tøj på. Derefter er I velkommen til at
aflevere jeres barn i børnehaven/vuggestuen
igen.
Medicin
Vi giver gerne Deres barn/børn medicin, hvis det
er strengt nødvendigt. Derudover kræver vi en
erklæring fra jeres egen læge, hvor det er
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beskrevet; type medicin, dosis, tidspunkt og
underskrift fra lægen.
Garderobe
Jeres barn har en garderobe med barnets navn
på. Her er plads til overtøj, fodtøj, sutsko, huer,
handsker.m.v.
I skal rydde op i barnets garderobe hver dag, og
tømme den hver fredag. Det letter arbejdet for
rengøringspersonalet,
og
det
er
mere
overskueligt for barnet, når der er ryddet op.
I skal medbringe skiftetøj, overtøj og fodtøj som
passer til vejret og hjemmesko. Vi er ude hver
dag, i al slags vejr, så vi forventer, at børnene har
godt udetøj til brug i institutionen. Husk at have
ekstra tøj liggende i barnets garderobe og
jævnligt at tjekke det, da vejret skifter og
tøjbehovet vil være forskelligt, alt efter
årstiderne. Om vinteren er det en god idé at have
en ekstra flyverdragt eller lignende. Om
sommeren er en bøllehat/kasket uundværlig.
Løse snore i hætten og halstørklæder kan være
farlige på eksempelvis et klatrestativ eller gynge.
Derfor er det ikke tilladt at jeres barn får det med.
Husk navn i alt – vi kan ikke tilbyde at lede efter
”bortgået” tøj/legetøj. Fundet tøj uden navn

puttes i glemmekassen, som tømmes engang om
måneden.

Legetøj
Hver fredag har vi legetøjsdag. Kun denne dag må
jeres barn have legetøj med. Legetøjet
medbringes på eget ansvar. Og HUSK – legetøj
uden lyd. Jeres barn er velkomme til at have et
sovedyr/putteklud liggende.

Primærvoksen
Til at starte med, er hvert barn tilknyttet en
voksen (primærvoksen). Hun/han har det
overordnede ansvar for at barnet bliver kørt ind
lige ind til at barnet får tillid og tilknytning til det
øvrige personale.

Tavshedspligt
Alle ansatte har tavshedspligt vedrørende
personlige og private forhold som de får
kendskab til.
Det er vigtigt at meddele ændringer i
familieforhold, flytning eller andet, som kan
påvirke barnets trivsel.
Stamkort
Det er vigtigt at stamkortet altid er ajourført, så
vi kan få fat i jer, hvis jeres barn bliver sygt.
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Dagens gang i Børnehuset Slagelse
6.30: Børnehaven åbner
9.30: Aktiviteter på stuerne
11.30: Børnehaven spiser frokost
12.15-14.00: Leg på legepladsen
14.15-14.45: Frugt/Eftermiddag madpakke
14.45: Fri leg på stuerne
17.00: Børnehuset Slagelse lukker (HUSK: Fredag
kl. 16.00)

Kostordning
Børnene skal have deres egen madpakke med i
Børnehaven. Vi tilbyder mælk og vand til
madpakken
Derudover tilbyder vi også morgenmad og frugt
to gange om dagen.

Kort om pædagogikken
Værdierne for Børnehuset Slagelse tager
udgangspunkt i det humantære menneskesyn,
hvor vi ønsker at se det enkelte barn som et unikt
medmenneske. Vi arbejder ud fra
anerkendelsesteorien, da vi mener at
anerkendelse er identitetsskabende. I
dagligdagen mener vi at det er vigtigt at vi hører,
ser og forstår børnene, og at vi hele tiden har
fokus på barnets ressourcer og successeer. I er
velkomne til at læse vores Læreplanstemaer, som
i kan finde i Børnehaven og på vores hjemmeside.
WWW.slps.dk

BØRNEHUSET SLAGELSE
NORGESVEJ 14
4200 SLAGELSE
Tlf: 61 73 10 11
Kontakt person: Jette Andersen
Mail: boernehuset@slps.dk
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