 11.15 gør vi klar til at spise frokost, og ca. kl. 12 puttes de børn, der har brug
for en middagslur (Solsikken). Børnene vækkes senest kl. 14.
 Der bliver serveret eftermiddagsmad omkring kl. 14 – 14.30
 Fra kl. ca. 15.45 til lukketid, vil der være delvis sampasning med vuggestuen
(Solsikken, Svalestuen), og i Tusindfryd lukkes der på Stjerne1.
 Vi har faste rutiner med bleskift formiddag og eftermiddag, ellers efter behov
(Solsikken)
FORÆLDERSAMARBEJDE
 Der bliver afholdt opstartssamtale/overleveringssamtaler, når barnet starter i
børnehave samt ved overgang til Tusindfryd.

 Der vil blive afholdt en 3-måneders samtale om barnets trivsel, og hvordan
opstart har været. Her arbejder vi med ”Hjernen og Hjertet”
 Der afholdes samtale til skolestart – dialogprofil
 Alle børn bliver sprogtestet ved 3 og 5 år
 Vi har en god løbende dialog. Vi er her for barnets trivsel 
ARBEJDET MED NY STYRKET LÆRERPLANER
Der tages udgangspunkt i det enkelte barns alder og udviklingsniveau, hvorfra vi
arbejder med en inkluderende og anerkendende tilgang til barnet og
herigennem støtter det i udvikling af egne kompetencer, som:
 Relationer
 Robusthed og mod
 Sociale spilleregler
 Forandringsparathed
 Selvkontrol og fokus
 Udtrykke følelser
 Sprog
 Selvhjulpenhed
Der kan læses mere om den gode overgang fra børnehave til skole på
www.vejle.dk/overgang samt egen folder.

VELKOMMEN
- Information til

nye forældre
Kontaktinformation:
Solsikken kontor:
29 29 53 60
Tusindfryd kontor: 29 29 54 45
Åbningstider Solsikken:
Mandag – torsdag 06:15 – 16:45
Fredag
06:15 – 16:00
Åbningstider Tusindfryd:
Mandag – torsdag 06:30 – 16:45
Fredag
06:30 – 16:00

OPSTART/INDKØRING:

Afhængig af barnets tryghed, taler vi om, hvordan det er bedst at køre
barnet ind. Vi kan anbefale, at der her vil blive lavet en individuel aftale på
stuerne omkring det enkelte barn

Kære forældre
Nu er det tid til, at jeres barn starter i Børnehave og jeres hverdag bliver fyldt
med nye oplevelser og rutiner. Vi ser frem til et godt samarbejde omkring
jeres barn.
 Spørg altid, hvis der er noget, i er i tvivl om eller undrer jer over.
 Hvis der har været forandringer hjemme, som påvirker jeres barns
hverdag her i børnehaven, f.eks. en dårlig nat mm., så er det godt at
fortælle os det, så vi kan hjælpe barnet bedst muligt.
 Vi opfordrer til, at skrive navne i børnenes tøj og sko samt på børnenes
drikkedunk, soveting osv.
 Børnenes kasse fyldes med 2-3 sæt skiftetøj, som er tilpasset årstiden.
Overtøj og sko har plads i gaderoben. Forældre har ansvar for, at det er
klar til næste dags brug.
 Barnet skal tjekkes ind/ud på Daycare-skærmen af en voksen. Se info om
betjening af Daycare (folder)
 Det er vigtigt, at stamkortet er altid opdateret (Daycare).
 Sig altid godmorgen og farvel til en personale samt informer om, hvis
barnet hentes af andre.
 Vi har som institution underretningspligt samt samarbejde med TCBU
(tværfaglig center for børn og unge).
 Ved opstart i børnehave, har vi/barnet gavn af et ”familiebillede”, hvor vi
og barnet har mulighed for at tale om det, barnet kender.
 Vi har som Institution en politik om ikke at være venner med forældrene
på sociale medier

”Tal til børn som om de er de klogeste, venligste,
smukkeste og magiske mennesker på jorden – så er det
præcis det, de vokser op og bliver”
DAGLIGDAGEN I BØRNEHAVEN ER PRÆGET AF RUTINER.

Børnehaven åbner kl. 6.15, og der serveres morgenmad (Havregryn,
cornflakes, havregrød, havrefras og knækbrød) frem til kl 7.30.
Morgenmaden spises i Solsikken sammen med vuggestuen på Svalestuen. I
Tusindfryd spises der i køkkenet.
Dagen i børnehaven er præget af faste rutiner. Det anbefales at børnene
afleveres før kl. 9, så børnene kan deltage i dagens aktiviteter. I
indkøringsperioden er i som forældre altid velkomne til at ringe og høre
hvordan det går med Jeres barn.
Der vil på Daycare blive lagt billeder på af dagens aktiviteter/oplevelser, så i
har mulighed for at tale med barnet om deres dag.
 Kl. 9.00 starter vi samling, hvor vi gør klar til 9-mad. Efterfølgende gør vi
klar til dagens aktivitet, der er tilpasset efter månedens læreplanstema. I
må forvente, at hvis I møder kl. 9 eller derefter, er der muligvis ikke en
voksen til at hjælpe med at vinke.
 Vi har turdage i børnehaven, og her vil der løbende blive givet besked om
afgangstidspunkt. (Der kan følges med i dagene/aktiviteterne på
månedsplanen)

