Senest redigeret aug.2016

Vuggestuen på cykeltur til St. Økssø
Hvem er vi
I dette opslagsværk får du en masse praktiske informationer, sorteret i alfabetisk orden.
Du kan læse om hverdagen og lidt om vores pædagogiske overvejelser.
Børnehuset Himmelblå har eksisteret som børnehave siden august 1987, og vuggestuen
blev en del af huset i september 2008. Himmelblå er en del Dagtilbud Rold Skov.
Vuggestuen er normeret til 12 børn og hedder Stjernerne.
På børnehavegruppen, som er normeret til 25 børn.
Børnene må lege, hvor de vil, og med hvem de vil. Hverdagen veksler mellem fri leg og
aktivitet, som børnene selv finder på og styrer, og aktiviteter og samvær, som de voksne
har planlagt og styrer.
Vi mener, at børn på tværs af alder kan lære meget af hinanden, så vi laver også
aktiviteter på tværs af vuggestue og børnehavegruppe. Det kan f.eks. være gåture, lege
på legepladsen, rytmikforløb, kreative aktiviteter, især ifm. vores traditioner omkring jul,
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påske og fastelavn. Hvor meget de yngste børn kan deltage i de forskellige aktiviteter, er
selvfølgelig individuelt.
Det er vigtigt for os, at vuggestuen er synlig i hele huset.
Småbørnene skal i deres eget tempo have mulighed for at bruge hele huset og lære alle
børn og voksne at kende. Når de er klar til at se mere af Himmelblå, går personalet med
dem og en dag, ja så går de selv.
Fordelen ved at være en integreret institution er, at skiftet fra vuggestue til
børnehavegruppen ikke bliver så stort.

Aflevering og afhentning
Vi forventer ikke, at dit barn møder på et bestemt tidspunkt.
Når vi skal på tur eller andet, vil mødetidspunktet fremgå af tavlen i alrummet eller på
stuerne.
Hvis vuggestuen er taget af sted, kan du aflevere dit barn hos børnehavegruppen og
omvendt.
Det kan være svært at aflevere sit barn, og det er vigtigt, at der altid bliver sagt farvel til
barnet, inden du forlader institutionen. Vores erfaring er, at det er bedst for barnet, at du
går umiddelbart efter, I har sagt farvel og således ikke trækker situationen ud. Du er altid
velkommen til at ringe og høre, hvordan det går
Når du afleverer dit barn, er det vigtigt, at du informerer os om stort og småt, som kan
påvirke barnets dag i Himmelblå.
Hvis der er andre end forældrene, der henter barnet, SKAL vi vide det. Hvis der er nogle
personer, der altid må hente jeres barn, skal det fremgå af stamkortet, så vi er sikre på, at
vi må udlevere barnet. Hvis der ikke er givet besked om, at en anden person henter
barnet, er personalet forpligtet til at kontakte jer for at få jeres tilladelse.
Det er vigtigt, at der altid bliver sagt farvel til personalet i institutionen, så vi ved, at barnet
er hentet.
minInstitution
Når du afleverer og henter dit barn, skal du bruge touchskærmen i alrummet. Vi har fået
installeret et digitalt kommunikationsværktøj, som alle kommunens institutioner bruger.
Systemet hedder ”minInstitution” og indeholder en masse værktøjer, som bl.a. kan erstatte
diverse papiropslag på tavlerne.
I institutionen bruger du touchskærmen i alrummet til at melde kommet og gået samt
afhentningstidspunkt.
Derhjemme logger du på www.mininstitution.dk med NEMID og kan f.eks. ajourføre dit
barns stamkortoplysninger. Særlig vigtigt er, at vi altid har de korrekte telefonnumre, så vi
kan få fat på dig.
Besked om at dit barn er sygt eller holder fri skal også kommunikeres her. Her kan en
smartphone eller Ipad også bruges. Fremover vil ferietilmeldinger også foregå her.
På skærmens forside vil personalet informere om nyheder. Så husk at læse her.
Vi kan lægge forskellige dokumenter ud, som I kan læse, når I er logget på derhjemme.
Vores hjemmeside (www.himmelblaa-arden.dk) er p.t. ved at bliver redigeret.
Du kan downloade en vejledning for forældre til brug af minInstitution. Der hænger et
eksemplar af vejledningen på tavlen i alrummet.
Husk, at skærmen kun må betjenes af voksne!

Dagens rytme
Vi starter dagen i alrummet og tilbyder morgenmad indtil kl. 7:30. Omkring kl. 8 går
småbørnsgruppen ind på deres stue.
Fra kl. 8:30 til 9 spiser vuggestuen formiddags mad og børnehaven kl. 9. Vi spiser i vores
alrum.
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Mandag og tirsdag holder børnehaven samling. Onsdag formiddag er alle børn på skift i
gymnastik salen i Hesselholt.
I tidsrummet fra 9 til 11 leger vi, laver aktiviteter, er på tur og meget andet.
Kl. 11:30 (for vuggestuens vedkommende ca. 10.45) spiser vi frokost.
Umiddelbart efter frokost er det tid til at sove til middag for småbørnene og de
børnehavebørn, som stadig har behov.
Resten af børnene leger ude på legepladsen, og personalet afvikler pause.
Fra kl. 14 spises eftermiddagsmad i allrummet
Når vejret tillader det spiser vi ude.
Småbørnsgruppen lukker deres stue og mødes med resten af huset fra 15:30.

Faste lukkedage
Grundlovsdag den 5. juni
Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
24. december
31. december
1 fredag årligt, hvor personalet afholder pædagogisk dag.

Ferie-samkøring
I vinterferien uge 7, de 3 hverdage op til påske, uge 28-31, efterårsferien uge 42 samt
hverdagene mellem jul og nytår samarbejder vi med de andre afdelinger i Dagtilbud Rold
Skov om at passe de børn, som ikke kan holde ferie.
HUSK: I DISSE FERIEPERIODER SKAL BØRNENE SELV MEDBRINGE DERES MAD
OBS! Vi tilbyder også morgenmad i ferie-samkørings-perioderne.
Alle samkørings-perioder forventes at foregå i Hesselholt, Rugmarken 3-5.

Forældrebestyrelse og Forældreråd
Dagtilbud Rold Skov har en fælles bestyrelse, og de enkelte afdelinger har deres eget
forældreråd.
Forældrebestyrelsen er med til at udstikke de overordnede rammer og godkende
budgetter og består af forældrerepræsentanter fra hver afdeling samt en
personalerepræsentant fra hver afdeling samt en pædagogisk leder og dagtilbudsleder.
Forældrerådet er oprettet for at give flest mulige forældre mulighed for at bidrage og få
indblik i deres børns hverdag. Så vidt muligt sidder den forældrerepræsentant, der sidder i
bestyrelsen, også i forældrerådet. Det samme er gældende for personalerepræsentanten.
Disse repræsentanter kan være et talerør fra forældrerådet til bestyrelsen.
Forældrerådet kan også stå for arrangementer eller hjælpe personalet, når de holder
forskellige arrangementer.
Forældrerådet har ingen beslutningskompetence.

Forældresamarbejde
Vi skal i fællesskab give barnet den bedste start på livet. Vores samarbejde skal bygge på
tillid og åbenhed - vi skal være i dialog med hinanden.
Fortæl hvad I synes er godt i Himmelblå, og hvad I undrer jer over. Hvis I fortæller os,
hvad I tænker, så har vi nemmere ved at samarbejde om jeres barn. Hvis en samtale med
personalet har sat tanker i gang hos jer, er det helt ok at vende tilbage på et senere
tidspunkt og fortælle, hvad I tænker og stille yderligere spørgsmål. Det gælder selvfølgelig
også for personalet.
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For at give jeres barn den bedst mulige hverdag, er det vigtigt for personalet at være
opdateret på forhold i familien, som kan påvirke barnets trivsel, så vi bedre kan forstå
barnet adfærd og reaktioner.
Vi inviterer til en opstarts samtale 3 – 6 måneder efter barnets start. Denne samtale
varetages normalt af en pædagog fra stuen, og vi afsætter ca. en halv time til samtalen.
Derudover er I altid velkomne til at bede om en samtale med os, og vi vil også indkalde til
en snak omkring barnet, hvis der er behov for det. Forældresamtaler afholdes uden børn.
Vi afholder to forældremøder om året. Mødet om efteråret er i forbindelse med valg til
Forældrebestyrelsen og Forældrerådet. På dette møde er der også information fra stuerne
om dagligdagen.
Forårsmødet er oftest et fælles arrangement for alle forældre i Dagtilbud Rold Skov, som
regel med en spændende foredragsholder.

Fødselsdag
At holde fødselsdag er en stor og forventningsfuld oplevelse både for fødselsdagsbarnet
og dets gæster. Vi har lavet nogle ritualer omkring fødselsdage her i Børnehuset. I skal
ikke medbringe noget.

Fødselsdags ritualer

















Flag i garderoben
Kongestolen på stuen
Der skrives tillykke på tavlen
Det store flag hejses med fødselsdagsbarnet
Flag på bordet
Fødselsdagsdækkeserviet på bordet
Til formiddag fejres fødselsdagen
Der tændes stearinlys for fødselaren
Der synges fødselsdagssang, enten den traditionelle eller instrument sangen
Der synges Michael Backs fødselsdagssang
Barnet vælger en sang fra fødselsdagssangmappen
Der råbes hurra
Kongestolen følger barnet hele dagen
Der spises af fødselsdagsservice
Små flag i maden
Barnet skal ”ophøjes” hele dagen

HUSK! Hvis I inviterer til privat fødselsdag, og I ikke inviterer hele gruppen, må I
ikke dele invitationer ud i institutionen. Dette af hensyn til de børn, som ikke
inviteres.

Medicin
Det skal så vidt muligt undgås, at personalet skal give dit barn medicin, mens det er i
daginstitutionen.
Kronisk sygdom, f.eks. astma, er selvfølgelig en undtagelse. Men vi skal have en skriftlig
vejledning fra barnets læge på, hvordan medicinen skal gives.
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Evt. medicin afleveres i kurv, som står på stuernes badeværelser.

Himmelblå deltager i byfesten i Arden.

Middagssøvn
Småbørnene sover ude i krybbe eller barnevogn. Vi har dyner, tæpper, seler og
sengelinned.
De fleste børn bliver puttet efter frokost, men mindre børn har brug for at sove flere gange
om dagen – hvilket vi selvfølgelig tilgodeser.
Vi opfordrer til, at barnet kun medbringer en enkelt soveting udover en evt. sut.
For børnehavebørnene gælder, at de kan tilbydes en middagslur på en madras eller på
sofaen med et tæppe.

Morgenmad
For alle Himmelblås børn gælder, at de, som kommer inden kl. 7.30 kan få morgenmad. Vi
tilbyder havregryn/havregrød, samt rugbrød, knækbrød og boller, udvalget kan variere fra
dag til dag.

Måltider.
Vi har siden januar 2015 haft madordning i Himmelblå. Børnene får 3 måltider om dagen,
formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Maden bliver lavet i Børnehuset Hesselholt,
hvor der er køkken faciliteter til det. Kosten er sammensat efter sundhedsstyrelsen
anbefalinger. Der laves en ugentlig madplan, således I som forældre kan tale med
børnene om hvad de har fået at spise. Formiddag og eftermiddagsmad er brød og frugt.
Der skiftes mellem boller, rugbrød og knækbrød, samt årstidens frugt. I børnehaven
serveres der ofte gulerødder til formiddagsmad, sammen med brød.
Personalet spiser et pædagogisk måltid sammen med børnene, da det er vigtigt, at de
voksne er gode rollemodeller, og at måltidet er noget, vi er fælles om.
Køkkenet er lukket i ferie perioder, så der skal børnene medbringe madpakker, der
serveres morgenmad.
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Hvis Himmelblå skal lave specialkost til småbørn, skal der foreligge en lægeerklæring.
Bruger barnet sutteflaske, skal I selv medbringe færdiglavede flasker, som vi varmer, når
de skal bruges. Mælkeerstatning skal også medbringes.

Børnene undersøger de blade de har fundet i naturen.

Opstart
Når I har fået plads i Himmelblå, så ring og aftal et besøg inden barnets start. Det er en
god ide at se institutionen og møde de voksne, der skal tage imod jeres kæreste eje.
Personalet har brug for alle de informationer, vi kan få om barnet og barnets familie.
Den første tid anbefaler vi korte dage for barnet. Det kan være overvældende at starte i
institution, der er mange nye indtryk, der skal fordøjes. I aftaler med personalet, hvordan
det bedst planlægges, så både I og barnet får en god oplevelse. I er altid velkomne til at
ringe i løbet af dagen og høre hvordan det går.

Personale
Pædagogisk leder
Charlotte Tønnesen
Vuggestuen.
Anni Nissen, pædagog
Lotte Beltoft, pædagog
Johanne Schlichtkrull, pædagog
Børnehaven
Iben Svendsen, pædagog
Inge Jacobsen, pædagogisk assistent
Pædagogstuderende
Pædagogmedhjælper i Vuggestue og børnehave, samt køkkenmedhjælper.
Ulla Christensen
Kostfaglig eneansvarlig medarbejder
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Jane Kristensen (Jane laver mad til os i køkkenet i Hesselholt)
Pedel i Himmelblå
Søren Drabæk

Rengøringsassistent
Evgenia Egholm
I perioder har vi forskellige studerende og praktikanter tilknyttet huset.
Dagtilbudsleder for Dagtilbud Rold Skov
Jan Vibæk Nielsen
Fælles administrativ medarbejder
Helle Kristensen Jensen

Pædagogisk arbejdsgrundlag
Vores formål er at styrke det enkelte barn i dets udvikling. Legen har stor betydning for
barnets udvikling, og derfor er legen højt prioriteret i vores hverdag.
Barnet skal have mulighed for at udfolde sig i leg, samvær, kreativ udfoldelse og
fordybelse.
Det er vores mål, at barnet oplever venskab eller kammeratskab med andre børn. Barnet
mødes med omsorg, nærvær, glæde og respekt i samværet med andre børn og i
samværet med de voksne, så det er trygt.
Barnet mødes af anerkendende voksne, der ser dets ressourcer.
De voksne i Himmelblå skal skabe mulighed for nærvær i barn - voksenrelationen, men
også i mellem børnene.
Vores mål er at have et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene omkring barnets
udvikling.
Vores mål er også, at børnehaven er kendetegnet ved at være en god arbejdsplads for
personalet, at vi har et trygt arbejdsmiljø, hvor vi omgiver os med engagerede, fleksible og
ansvarlige kolleger.
I Himmelblå arbejder vi ud fra følgende værdiord:
 Tryghed
 Omsorg
 Nærvær
 Anerkendelse
 Respekt

Samarbejdspartnere
Ved behov for faglig sparring i dagligdagen samarbejder vi med forskellige instanser.
De samarbejdspartnere, som vi oftest samarbejder med er kommunens talepædagog og
psykolog, som udgør et team, som tilbyder konsultative samtaler 2 gange om året. Disse
samtaler foregår oftest med deltagelse af barnets forældre.
Derudover samarbejder vi med pædagogisk konsulent, fysioterapeut, sundhedsplejerske,
socialrådgiver, tværfagligt team, dagplejen og de andre afdelinger i Dagtilbud Rold Skov.

Sikkerhedsregler
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Vi har en række sikkerhedsregler, som det er vigtigt, at I hjælper os med at overholde.
 Barnet må ikke bære halstørklæde, men gerne halsedisse
 Barnet må ikke have snore i tøj (gælder også vanter)
 Der må ikke ligge plastposer i børnenes garderober eller andre steder, hvor
børnene kan nå dem.
 Børnene må ikke have balloner med.
 Astma-maske placeres i barnets kurv på badeværelset (gælder småbørnsgruppen).
I børnehavegruppen afleveres astma-maske til personalet, som opbevarer det i kurv
på børnetoiletterne.
 Børn i trip trap stolene må ikke være uden opsyn af voksne.
 Børn på puslebordet må man ikke forlade eller vende ryggen til
 Børn i krybberne skal altid spændes fast med selerne – disse kontrolleres af den
voksne, der putter barnet.
 Hygiejne reglerne: der skal altid bruges handsker ved bleskift og toiletbesøg.
Puslebordet afsprittes efter brug
 Vi tilstræber at løfte mindst muligt.
 Barnet skal IKKE bruge en cykelhjelm på legepladsen.

Sygdom - hvornår er mit barn syg?
Hvis jeres barn er syg, vil vi meget gerne, at I ringer og giver besked. Det er specielt
vigtigt, hvis det er en smitsom sygdom – så kan vi varsle de øvrige forældre om, hvad der
florerer i øjeblikket.
Vi kan ikke modtage syge børn, og vi ringer til jer forældre, når vi oplever, at jeres barn er
utilpas eller syg hos os. Som grundregel skal barnet kunne følge en normal hverdag i
Himmelblå for at være her, dvs.:
 Holde ud at, der er andre børn i nærheden.
 Komme ud at lege og sove ude (småbørnene).
 Spise, sove og lege normalt, både inde og ude.
 Være sammen med de voksne og kunne tåle dagens skift.
Børn med tydelige tegn på smitte som øjenbetændelse, diarre, flydende ører og lign. skal
tilses af en læge og komme i behandling, før barnet igen kommer i institutionen.
Som forældre har I ansvar for at mindske smittespredningen og dermed højne trivslen
såvel i institutionen blandt børn og personale som i de enkelte familier.

Tavler
I Himmelblås alrum hænger der en stor whiteboard tavle, som I bør checke dagligt. Her
hænges information, som både gælder hele huset og de enkelte børnegrupper.
På de enkelte stuer hænger en tavle, hvor vi bl.a. skriver, hvad vi har lavet i løbet af
dagen.

Telefon numre
Alrum samt Charlottes kontor
Vuggestuen

9711 4361
9711 4364

Før kl. 8 samt efter kl.15:30 bruges vores hovednummer, da vi primært er i alrummet.

Traditioner
I Himmelblå har vi nogle traditioner, de fleste højtidsbestemte. Andre traditioner er skabt af
Himmelblå gennem årene. Traditioner er en gentagelse, som vækker glæde og
forventninger hos såvel børn som voksne Ud over de faste traditioner ifm. fastelavn,
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påske, Sankt Hans og jul, holder vi bedsteforældredag, sommerfest, høstfest og
lanternefest.
Julen
Juleforberedelserne starter tidligt for personalet. Men for børnene starter vi sidst i
november måned, hvor vi henter grangrene og juletræer.
I løbet af måneden laver børnene julegaver til forældrene, klipper pynt til juletræet, laver
juledekorationer, får besøg af Luciaoptog, bager pebernødder. Umiddelbart før jul har vi
juleafslutning med julegudstjeneste i Arden Kirke, risengrød til frokost og besøg af
julemanden. Vi danser om juletræet og slutter af med, at julemanden deler godteposer ud
til alle børnene. Forældrene er inviteret til gløgg og æbleskiver om eftermiddagen.
Fastelavn
Traditionen tro holder vi fastelavnsfest i børnehaven fredag før fastelavnssøndag. Børn og
voksne kan være udklædte hjemmefra.
Vi mødes i alrummet til præsentation af kostumer og sang. Vi slår katten af tønden på
stuerne, har nogle små konkurrencer og spiser selvfølgelig fastelavnsboller.
Sommerfest
Midt i juni holdes en lille fest en hverdags aften for børn, søskende og forældre.
Vi samles på legepladsen efter lukketid og spiser og hygger os sammen.

Tøj og garderobe gældende for børnehavebørnene
Barnets påklædning skal være egnet til institutionsbrug. Dvs. passende til årstiden, noget
der gerne må blive snavset, og noget som er nemt for barnet selv at tage af og på.
Vi har ikke skiftetøj i børnehaven, så der skal altid være rigeligt skiftetøj i barnets
garderobe.
Hvis barnet ikke har skiftetøj, er eneste løsning at ringe efter forældrene.
HUSK NAVN I ALT TØJ OG FODTØJ!
Vi anbefaler, at børnene bruger indesko i vinterhalvåret, da gulvet er mere snavset og ofte
vådt, især når børnene kommer ind fra legepladsen.
Indeskoene kan f.eks. være sommersandalerne, som alligevel ikke passer året efter.
Bleer
Børnene skal også selv medbringe bleer. Buksebleer kan ikke anbefales. Bleskiftene
besværliggøres, da barnet må have tøj og sko helt af for at få en ren ble af og på.
Bleerne opbevares på puslebadeværelset i en kasse med navn på. HUSK SELV AT
FYLDE OP.
Garderobe gældende for børnehavebørnene
På den øverste hylde på barnets garderoberum pakkes skiftetøjet ud, så barnet og
personalet let kan se, hvad det har til rådighed. Den nederste hylde er til barnets eget brug
(til hue, vanter, tøjbamse, sut, tegninger o.lign.)
Tasker og poser er der ikke plads til på rummet, så vær rar at tage dem med hjem
igen.
HVER FREDAG SKAL I TØMME GARDEROBERNE HELT, SÅ JERES BARNS RUM
KAN BLIVE GJORT RENT.

Tøj og garderobe gældende for vuggestuen
Vi forventer, at I medbringer rigeligt med skiftetøj, passende til årstiden og alt slags vejr,
bl.a. bukser, bluser, undertøj, strømpebukser, strømper. Det er også vigtigt, der er overtøj
til al slags vejr.
Vi har ikke skiftetøj i børnehaven, så der skal altid være rigeligt skiftetøj i barnets
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garderobe.
Hvis barnet ikke har skiftetøj, er eneste løsning at ringe efter forældrene.
HUSK NAVN I ALT TØJ OG FODTØJ!
I garderoben er der plads til overtøj mm. Den øverste hylde er forbeholdt børnenes soveting: sut, bamser, tøj efter vejret.
Det er vigtigt, at der er tøj, som kun bruges til at sove i, og andet til udeleg.
På badeværelset kan de store bleposer opbevares på hylden over håndvasken. Barnet har
en kurv til skifte tøj og bleer. I SKAL SØRGE FOR, AT KURVEN ER FYLDT OP. CHECK
DAGLIGT.
Vi har i Himmelblå Panthenol creme. Ønsker I andet, medbringes det selv og gives til
personalet.
Bruger barnet sut, er det vigtigt, at der altid er en ekstra i kurven på badeværelset med
tydeligt navn på.
Hvis dit barn har astmamedicin med, opbevares den i kurven på badeværelset, så den er
uden for børnenes rækkevidde.
HVER FREDAG SKAL I TØMME GARDEROBERNE HELT, SÅ JERES BARNS RUM
KAN BLIVE GJORT RENT.

Velkomstbrev
Vi udsender et velkomstbrev og dette informationsmateriale til nye børn, inden de starter.

Åbningstider
Mandag – torsdag 6:15 – 16:45
Fredag 6:15 – 15:30
Det er vigtigt, at åbningstiderne overholdes. Himmelblå SKAL forlades inden
lukketidspunktet.
For at hjælpe de forældre, som vi på klokken kan se får svært ved at nå at hente inden for
vores åbningstid, kan lukkevagten hjælpe barnet/børnene med at tage overtøj på og pakke
barnets ting sammen, så barnet/børnene er klar, når forældrene træder ind af døren.

Vuggestuen på tur til Stabelpladsen.
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