FORÆLDRE A-B-C
NATURBØRNEHAVEN
TARUP-DAVINDE

Hudevad Byvej 20 · 5792 Årslev
Tlf.: +45 52 24 47 56
Mail: mail@tarup-davinde.dk
Facebookside: Naturbørnehaven Tarup-Davinde
Hjemmeside: www.naturbørnehaventarupdavinde.dk
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I dette forældre materiale, finder du svar på mange spørgsmål – skulle der
være noget du ikke kan finde svar på, så giv os endelig besked.

A
AFLEVERING OG AFHENTNING
Når I afleverer om morgenen, har det en betydning for jeres barn, om I som forældre har ”ro på”. Det betyder
f.eks. at jeres barn har tiden til selv at klæde sig af eller på, selv at lægge sin madkasse på plads og lige
kan ”lande” stille og roligt. Beskeder vedrørende jeres barn gives til det faste personale, som noterer disse i en
meddelelsesbog til orientering for alle øvrige ansatte.
Hvis I har beskeder som ikke er egnet for små øre – er I velkommen til at ringe til os, der kan være nemmere for
personalet i forhold til at gå fra i yder timerne.
Har I spørgsmål eller kommentere til hverdagen, opfordre vi til at enten ringer eller mailer til os – hvis ikke det
er muligt at ’hive’ personalet væk fra børnene. Vi vil gerne lytte til jer, med det kan være en rigtig dårlig ide´ at
tage den slags diskussioner i garderoben.
Når I henter jeres barn, bør I også her give jer god tid, så han/hun har mulighed for at lige at ”runde af.” Det
giver også personalet mulighed for evt. at fortælle jer lidt om dagens forløb.

ALLERGI og/eller INTOLERANCE
Hvis jeres barn har en læge dokumenteret fødevare allergi eller intolerance, vil vi som udgangspunkt
gerne være med til at hjælpe jer og jeres barn med det.
Da vi er en børnehave på landet, med dyrehold, eng og skov – kan det godt være svært hvis jeres barn
har græs eller pelsdyr allergi.

B
BLEER
I skal selv medbringe en hel pose bleer af gangen. Når den tomme pose ligger på jeres garderobeplads, så er det
tiden at medbringe en ny. Vi modtager ikke buksebleer. Når jeres barn er klar til det, aftaler vi sammen med jer,
hvordan vi bedst mulig støtter jeres barn til at smide bleen.

BØRNEFØDSELSDAGE
På selve dagen, synges der fødselsdagssang i gruppen, og jeres barn er velkommen til at dele lidt ud i forbindelse
med formiddags mad i gruppen.
En gang om måneden holder vi fælles fødselsdag for alle dem der har fødselsdag i den pågældende måned. Det
sker en af de sidste onsdage.
På fællesfødselsdag beder vi jer forældre om at komme med noget – enten til formiddags mad eller til frokost,
det bliver koordineret fra gang til gang herfra.
Denne dag er der pyntes med flag alle steder, der er dug på bordene, vi hejser sammen det store flag i flagstang
på legepladsen, alt imens der synges for alle fødselarerne. Da det er en maddag, har madholdet på forhånd talt
med fødselarerne, omkring hvad maden kunne være.
Alle fødselarerne får en gave lavet af børnene i gruppen – det kan være en dækkeserviet, en samling af tegninger
el.a.
Der leges fælles lege i grupperne og hele dagen står i fødselsdagsfestens tegn. Det er en dag hvor der gøres noget
ekstra ud af det.
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Hvis man ønsker at invitere privat udenfor børnehavens åbningstid, opfordrer vi til, at man inviterer hele gruppen
eller alle pigerne eller alle drengene.
Private invitationer må ikke hænges op i børnehaven. Det er ikke sjovt at være den, som ikke bliver inviteret…

C
CYKLER, LØBEHJUL OG RULLESKØJTER
Rulleskøjter og små løbehjul
Vi mener, det er for farligt med rulleskøjter og små løbehjul. Flisebelægningen er ikke god til de aktiviteter, dels
fordi den er ujævn, dels fordi der ofte ligger grus på fliserne. Derfor er det noget man kan bruge hjemme.
Cykler
I børnehaven har vi en del cykler og mooncars, der både bruges på legepladsen. Disse bruges uden cykelhjelm.
Vi arrangerer ind i mellem cykelture ud af huset, særligt for de ældste børn. Da medbringer børnene deres egne
cykler, disse skal selvfølgelig være i lovlig stand og der skal bruges naturligvis cykelhjelm på turene.

.

D
E
F
FERIER
Omkring jul og nytår, samt i ferieperioder, hvor mange holder ferie, hænger vi en ferie afkrydsnings liste op - hvor vi
beder jer tilkendegive hvilket behov I har – det er vigtigt for planlægning at deadline overholdes.
Vi oplever desværre ofte, at deadline ikke overholdes, hvilket betyder, at det er vanskeligt at lave mødeplan og
planlægge personalets private ferier.

FORVENTNINGER
Det er vigtigt for jeres barns trivsel, at vi løbende orienterer hinanden om oplevelser og evt. forandringer. Gennem en
god dialog, kan vi sammen bedst sikre, at jeres barn fortsat er i trivsel og er bedre i stand til at skabe et trygt miljø for
ham/hende. Derfor – ligesom I som forældre har nogle forventninger til børnehaven og personalet, så har vi ligeledes
nogle forventninger til jer som forældre:
•

at I vægter et godt samarbejde og værdsætter en åben dialog, som indeholder gensidig respekt og forståelse for
hinanden.

•

at I holder jeres barn hjemme, hvis han/hun er syg eller ikke er i stand til at klare en almindelig børnehavedag.

•

at I opmuntrer jeres barn til at tro på sig selv, og støtter op omkring de tiltag vi i børnehaven har for at fremme
selvhjulpenhed.
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•

at I er i stand til at se og acceptere, at andre børn har samme krav på omsorg og opmærksomhed som jeres eget
barn.

•

at I deltager i de samtaler vedrørende jeres barn, som børnehaven aftaler med jer.

•

at I deltager i de arrangementer som børnehaven arrangerer, såsom forældrearrangementer – arbejdsdage samtaler o.a.

•

at I er de hovedansvarlige for jeres barns opdragelse, og at børnehaven har et medansvar. Det vil sige, at vi
forventer et samarbejde med jer, omkring hvad der er bedst for jeres barns. Velvidende at det godt kan være
ikke altid er enige om hvad det er.

•

at I henvender jer til personalet, hvis I undrer jer over noget i børnehaven – sort som småt.

•

at I indgår i turnusordningen omkring fodring af dyrene. Og gerne bliver medlem af støtteforeningen.

•

at I holder jer opdaterede på vores facebookgruppe og læser meddelelser såsom nyhedsbreve, anden
information og afleverer sedler retur – til tiden.

•

at jeres barn har nok tøj og fodtøj med, som passer til årstid og vejret.

•

at jeres barn også får lov at holder ferie. At gå i børnehave er ”hårdt arbejde” - børn har ligesom voksne brug for
ferie.

FORÆLDREBESTYRELSEN
Forældrebestyrelsen er vigtig for en Naturbørnehaven, som privat institution er bestyrelsen den øverste myndighed, det
er dem der er med til at sætte/afskedige, de er med til at lægge budgettet og prioritere hvordan pengene bruges, de er
med til at påvirke udvikling af børnehaven, de er med til at planlægge renoverings projekter o.s.v Kort sagt uden
bestyrelse – ingen børnehave, derfor er det også alt afgørende at vi har forældre der har lyst til at lægge et stykke
frivilligt her.
Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter. Derudover deltager en personalerepræsentant samt
lederen på møderne.
Bestyrelsen holder møde ca 5-6 gange om året, af ca 2-3 timers varighed. Møderne afholdes så vidt muligt i
børnehaven.
Den eneste forudsætning for at stille op til bestyrelsen, er at man er forældre et barn i børnehaven – ellers skal man, som
sagt bare have lysten til at engagere sig i det.
Henvendelse angående punkter til dagsordenen sendes eller afleveres til formand eller leder senest 8 dage før et
bestyrelsesmøde. Navne, adresser og tlf.nr. på bestyrelsesmedlemmer, findes på børnehavens hjemmeside

FOTOGRAFERING
Forskellige hverdags situationer og aktiviteter fotograferes af og til i børnehaven. Billederne lægges på vores lukkede
Facebook gruppe, men kan også komme på hjemmesiden. Ved indmeldelsen underskriver alle forældre en
samtykkeerklæring, hvor dette er inkluderet.

FORSIKRINGER
Det er forældrenes eget ansvar at tegne en forsikring på deres børn, derfor opfordre vi til at man tegne private
ulykkesforsikring og ansvarsforsikring på barnet. Det kan også anbefales at forsikringens dækker tandskader –
det er ofte at mælketænderne kan få et slag.

FRAVÆR
Hvis jeres barn bliver sygt er det vigtigt I giver børnehaven besked, det gives enten ved at ringe eller sende en sms om
morgenen. Hvis jeres barn holde planlagt fri – fridag eller ferie, vil vi også gerne vide det. I kan enten give personalet
besked, eller notere det på ind/ud krydsningens listerne i garderoben.
Hvis jeres barn bliver syg i børnehaven og vi vurdere at det ikke kan honorere en almindelig børnehave hverdag –
ringer vi til jer, og beder om at I henter jeres barn.
I forbindelse med ferie, hænger vi en liste op hvor vi bedes jer tilkende give behovet for pasning.

FØDSELSDAG
Den dag barnet har fødselsdag skrives der tillykke på tavlen, og det lille flag bliver sat frem. Barnet er
velkommen til at dele lidt ud i gruppen forbindelse med formiddags maden.
4

Vi holder en stor fælles fødselsdags fest en gang om måneden – den sidste torsdag i måneden. Denne dag
pynter vi op i alle grupperne, hejser det store flag, synger fødselsdags sang for alle månedens fødselarer,
lege fælles lege. Denne dag beder vi alle fødselarerne om at have noget med til den fælles fest – det kan
være boller, figenstænger eller frugt.
Alle der har fødselsdag får en hjemmelavet gave fra børnehaven.
Har man lyst til at holde privat fødselsdag er man naturlig velkommen til det, dog beder vi om at man enten
invitere alle i barnets gruppe eller alle piger/drenge i gruppen. Samtidig beder vi om at invitationerne bliver
delt ud privat og ikke i børnehaven.

G
H
I
INFORMATIONER FRA BØRNEHAVEN
Forældreorientering:
Der udsendes nyhedsbrev på mail, med jævne mellemrum. Derudover informerer vi, til både stort og småt, i vores
lukkede facebookgruppe. Vi opfordrer til, at man dagligt holder sig orienteret, så man kan følge med i såvel
dagligdagen som vigtig information, der vedrører jeres barn og børnehaven. I øvrigt lægges mange dejlige billeder fra
vores hverdag med børnene ud på gruppen. Vi tilstræber at der bliver lagt noget op fra alle grupper hver uge.

Fra dag til dag:
Hvis der er særlige dag-til -dag informationer – om arrangementer, gruppe ture el.a kommer det også på
facebook. Ellers bruges facebook mest til små hverdags glimt for forældrene.
Langtids planlægning som f.eks fælles fødselsdag dag, Lucia, afslutning…står i nyhedsbrevene.

J
K
KØRSEL MED BØRN
Det er ikke så tit vi er ude og køre med børnene. Når det sker må personalet kun transportere børnene med
forældrenes skriftlige tilladelse.
Transport af børn i private biler skeer kun, når børnene placeres forsvarligt fastspændt i autostol eller selepude
og med godkendt sikkerhedssele.
Ved transport med offentlige transportmidler følges de gældende regler.
Ved indmeldelsen giver forældrene på kartotekskortet skriftlig tilladelse til transport af deres barn med private og
offentlige transportmidler.
Når børnehaven selv bestiller bus til udflugt, bestilles der bus med seler, men ved kørsel med den lokale telebus
eller Fyn Bus er der ikke mulighed for at fastspænde børnene.
Det er jeres egen private forsikring for jeres barn, som skal dække i børnehavetiden.
Tilladelse til transport med børnene gives også i samtykker erklæring inden start i børnehaven.
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L
LUKKEDAGE
Vi har lukket d. 24. december og d. 31. december, derudover er der lukket fredag efter Kristi Himmelfart og
Grundlovsdag, d. 5. juni.
Derudover holder vi, så vidt det er muligt, lukket mellem jul og nytår.
Vi spørger forældrene omkring pasningsbehovet i forbindelse med skoleferie. Er det uge/dage hvor behovet for pasning
er på 5 børn eller under- opfordre vi forældrene til at undersøge muligheden for en anden løsning – personaletimer kan
kun bruges en gang og vi vil helst bruge dem hvor der er størst behov for dem.

M
MADKASSEN
Vores kostkultur tager udgangspunkt i, at det er et forældreansvar, hvad jeres barn har med i sin madpakke, dog
ønsker vi ikke den indeholde slik/kage. Når vi spiser, starter vi med ’noget groft’: rugbrød, sandwich, pasta
rest…. eller bestemmer jeres barn selv hvilken rækkefølge det sin mad i.
Vi opfordrer jer til nøje at overveje, hvad I putter i madkassen. Det er vigtigt at barnet har noget ”benzin at køre
på”, noget der mætter. Ligeledes at den medbragte mad skal nemt at håndtere for jeres barn. Det, som jeres barn
ikke spiser, kommer med tilbage i madkassen.
At spise sammen er en hyggestund, vi sidder sammen i grupper, nogle gange hører vi historie andre gange
snakker vi bare. De voksen spiser sammen med børnene og vi har b.la. en særlig opmærksomhed på dannelse og
fællesskab. Vi sidder ca ½ - ¾ time.
Alle børn medbringer egen drikkedunk med vand, som kan fyldes op i løbet af dagen.
Lad jeres barn selv lægger på plads i køleskabet om morgenen. Så har han/hun selv styr på, hvor på hylden, den
står, når vi skal til at spise.
Drikkedunk med vand kommes i ’farvespand’ om morgenen, så det er nemt for barnet selv at finde den til
måltiderne.

MEDICIN
Som hovedregel giver vi kun medicin til børn, der lider af kroniske eller livstruende sygdomme. Medicinen skal
være i original emballage og gives til personalet, som sørger for forsvarlig opbevaring. Hvis jeres barn skal have
medicin i en periode, så fortæl jeres læge, at jeres barn ikke kan blive behandlet i børnehaven. Bed derfor lægen
om at ordinere medicin, der eksempelvis kun skal gives morgen og aften.

MIDDAGSLUR
Vi putter til middag i vores shelter, på legeplads. Alle sovebørn medbringer egen sovepose og underlag
hjemmefra, dette naturligvis efter årstiden. Der er en voksen med nede og hjælper børnene, den voksne bliver
ved shelterne til børnene sover.
Vi oplever at børnene nyder at sove/hvile ude, de kan høre leg fra de andre børn og vinden i træerne. Hvis vejret
bliver rigtig dårligt, er der mulighed for at vi i et af grupperummene og hviler.
Husk at fortælle os hvis jeres barn bruge sove ble.
.
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MODTAGELSE AF NYE BØRN
Vi bestræber os på at give jer og jeres barn en god og tryg start i børnehaven. Det kan virke overvældende at
komme fra f.eks. en lille dagpleje med 4-5 børn til en børnehave med 50 børn! Der er mange nye voksne og nye
børn at forholde sig til, både for jer og jeres barn.
Inden jeres barn begynder i børnehaven, opfordre vi altid forældre og børn til at komme på besøg nogle gange.
Ligesom vi også invitere vi jer til en opstarts samtale, i samtalen taler vi om hvordan der er at gå i børnehave,
hvordan/hvornår skal jeres barn starte, vi taler om hvordan dagplejetiden har været, hvordan jeres barn er, om der
er særlige hensyn osv. Vi taler også om hvilke forventninger I har til os, og vi har til jer.
Når barnet starter bestræber vi os altid for at der er voksne i huset som barnet og forældre har mødt på deres
besøg.
Alle børn tildeles en kontakt pædagog, det er kontakt pædagogen som er bindeleddet mellem hjem og institution,
og holder trådene samlet i forhold til samtaler – hvis der indledes samarbejde med kommunale fagpersoner er det
også kontakt pædagogen som er bindeled. Alle faste voksne i huset kan naturligvis bruges til at modtage
information eller viderebringe dagen.
Så vidt muligt beholder barnet samme kontakt pædagog hele børnehavetiden.

Indkøring i børnehave:
1. dag jeres barn er i børnehave, kommer I om formiddagen – mor/far er med, bliver i børnehaven
sammen med barnet. I har en kort dag, går hjem efter madpakken.
2. dag, er det fint hvis jeres barn kan prøve at blive afleveret, og prøver at være i børnehave alene
– bare et par timer eller tre. Vi anbefaler at det bliver omkring kl 9. – denne dag bliver barnet
henter efter madpakken.
3. dag, er det fint hvis jeres barn igen kan blive afleveret omkring kl 9, denne dag er det fint hvis
barnet kan prøve at hvile til middag i børnehaven (hvis det er noget normalt skal). Og bliver
hentet omkring kl. 14-14.30.
4. dag, det bliver det lidt mere normalt – barnet bliver afleveret på det normale tidspunkt, og så
vidt muligt hentet omkring kl.14.30.
5. dag, det er vi oppe på en normal børnehave dag.
Det er fint hvis man som forældre har mulighed for at sætte en uge af til indkøring, nogle gange gør det
hurtigere andre gange tager det længere tid.
Vi laver naturligvis aftaler omkring det enkelte barn, og aftaler det indkørings forløb der passer jer.
MORGENMAD
Børnehaven tilbyder morgenmad til de børn, som møder tidligt. Morgenmaden sættes frem, når vi åbner og tages
væk igen kl. 7.45.
Morgenmaden består af havregryn, mysli, rugbrød med smør eller ost, samt mælk eller plantedrik.
Der bør ikke medbringes morgenmadsprodukter hjemmefra, medmindre særlige kosthensyn er aftalt med
personalet.
Husk navn på madkasse og drikkedunk

MOTORIK OG SPROG ER I FOKUS
Vi er meget bevidste om at det er vigtigt for børn at have en god grundmotorik for at kunne deltage bedst muligt i
dagligdagen.
Børnene er i gang hele dagen, og vi har erfaring for at kigge på børn og for hvad der kan være udfordrende.
Vi har forskellige test redskaber, som vi kan gøre brug af hvis vi skønner det er nødvendigt.
Har I/vi brug for sparring har vi mulighed for at kontakte kommunes team af fysioterapeuter/ergoterapeuter,
tale/hørerkonsulenter eller sundhedsplejerske.
I forhold til sprog, har vi samarbejde vi også med kommunerne, og har mulighed for at tilbydes en ekstra indsats.
Også her har vi forskellige test redskaber vi kan tage i brug hvis det vurderes nødvendigt.
Det er også en del af vores daglige pædagogiske arbejde, at vi laver sproggrupper for dem, der har brug for et
lille ”løft”. Sprogudvikling er en integreret del af vores daglige pædagogiske praksis, idet vi ofte synger, laver
sanglege, dialogisk læsning og bruger rim og remser o.s.v.
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Hvis I har spørgsmål/eller er bekymret for jeres barns motoriske eller sproglige udvikling, så tag endelig kontakt
til os. Vi har rigtig stor erfaring med børns udvikling, og har måske lige det råd I har brug for.

MØDETID FOR BØRNENE
Af hensyn til vores planlægning og for at undgå unødige afbrydelser, ser vi helst, at børnene møder i børnehaven
senest kl. 9. Lav et kryds på dagens fremmødeseddel, som hænger i garderoben, og skriv gerne hvornår I ca.
forventer at afhente. Er der andre end forældre der afhenter, vil vi gerne have I siger det til os.
Når I henter markerer med en cirkel at jeres barn er gået hjem. Husk at sige godmorgen og farvel til en fra det
faste personale og ligeledes opmuntre jeres barn til at gøre det samme.
Vi forventer, at der gives besked til børnehaven, hvis jeres barn er syg eller holder en fridag. I må gerne
sende os en sms (52 24 47 56).

MÅLTIDER I ØVRIGT
Omkring kl. 9 får børnene formiddagsmad - gulerødder og ristet rugbrød. Der skal medbringes egne madpakker
til mandag – tirsdag – torsdag – fredag. Onsdag er maddag.
De ældste børn er i ’kokke grupper’, hvor de i en periode hjælper med madlavningen, både eftermiddags mad og
onsdags mad. Vi laver ofte maden på bålet i bålhytten.
På tavlen i garderoben, hvad menuen står på. I vinterferien, påskeferien, hele juli måned, efterårsferien og
juleferien, skal jeres barn dog have sin egen madpakke med om onsdagen.
Fra uge 43 til og med uge 6, har vi grød dag om fredag – denne dag spiser vi madpakken til eftermiddagsmad.
Der er ikke heller ikke grød dag i ferierne.
Det er børnehaven, som står for både formiddags og eftermiddagsmaden, (også i ferietid) Eftermiddagsmaden
spiser vi omkring kl. 14 hver dag. Det er typisk boller med smør/pålæg med frugt/grønt til og onsdagen er det
ofte rugbrødsmadder.
Det mad børnehaven indkøber og servere er så vidt muligt økologisk og/eller lokalt.

N
O
P
PRIVAT MEDBRAGT LEGETØJ
Privat legetøj må ikke medbringes i børnehaven. Vi har ingen forsikring, der dækker ting hjemmefra. Vores
pædagogiske overvejelser er, at alle børn er lige i børnehaven, det rykker ved ’legebalancen’ når nogen har noget
med, andre ikke har. Vi har erfaring for at det skaber en uhensigtsmæssige eksklusions, når nogle børn har ting
med, som kun ”de udvalgte venner” må være med til at lege med.
Derudover er det vores erfaring, at børn bliver dybt ulykkelig, når en ting hjemmefra går i stykker eller bliver
væk.
Når det så er sagt – så oplever vi indimellem børn der når de kommer om morgenen, har brug for at vise
personalet noget hjemme fra: en bil, en bamse el.l
Eller børn hvor der af en eller anden grund kan laves en særlig aftale omkring at det medbringe legetøj, sker
dette – bliver legetøjet i garderobe pladsen, og medbringes ikke på legeplads eller ind i aktivitetsrummet.
Men om udgang punkt, siger vi pænt NEJ tak.
Hvis jeres barn sover til middag, er det naturligvis fint at have ét sovedyr el. lign. med og som ”bor” sammen
med dyne og pude.
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Q
R
RYGEPOLITIK
Børnehavens område er røgfrit såvel inde som ude.

S
SAMTALER
Vi prøver at prioritere den daglige snak ved aflevering og afhentning.
Har man som familie, brug for en samtale, er man altid velkommen til at bede om det – ligesom vi også siger til
hvis vi har brug for det.
Som sagt er den daglige snak vigtig for os, hvis snakken er mere end ”hyggesnak” og korte beskeder, vil vi gerne
opfordre jer til, at vi går væk fra børnene, da ”små gryder har store ører”, og børn har en anden forståelsesramme end
voksne. Det er i øvrigt heller ikke hensigtsmæssigt at stå og tale hen over hovedet på jeres barn.

•

Opstartssamtalen, afholdes inden barnet starter i børnehaven, her snakker vi med jer om jeres barns allerførste
tid og udvikling, (fra graviditet, fødsel og indtil børnehavestart) familierelationer, vaner og gensidige
forventninger.

•

3-6 måneders/opfølgningssamtalen, hvor vi snakker med jer om, hvordan opstart har været. Er der noget, vi har
lagt mærke til hos jeres barn, som vi skal tale om, eller er der noget, I undrer jer over ift. børnehaven og vores
pædagogiske praksis? Derudover snakker vi om, hvor vi oplever jeres barn: socialt, sproglig og motorisk. Samt
hvordan vi bedst sammen hjælper jeres videre i udvikling.
Når barnet har gået i børnehave ca 1.5 år tilbyder vi endnu en samtale.
Vi oplever at mange forældre ikke synes der er behov for en samtale – derfor er dette et tilbud.

•
•

Skolesamtalen, afholdes inde barnet starter i forårs sfo, hvor vi snakker med jer om jeres barns modenhed,
hvordan vi sammen kan støtte jeres barn i skiftet til skole, vi snakker om hvordan overlevering til skolen skal
være.
Vi oplever ind imellem børn der har brug for lidt ekstra tid i børnehave, så han/hun får det sidste med
i ”rygsækken”. De børn og forældre er vi i løbende dialog med efteråret igennem, og hjælper gerne med at søge
om skoleudsættelse..

SPROG OG MOTORIK ER I FOKUS
Vi er meget bevidste om at det er vigtigt for børn at have en god grundmotorik for at kunne deltage bedst muligt i
dagligdagen.
Børnene er i gang hele dagen, og vi har erfaring for at kigge på børn og for hvad der kan være udfordrende.
Vi har forskellige test redskaber, som vi kan gøre brug af hvis vi skønner det er nødvendigt.
Har I/vi brug for sparring har vi mulighed for at kontakte kommunes team af fysioterapeuter/ergoterapeuter,
tale/hørerkonsulenter eller sundhedsplejerske.
I forhold til sprog, har vi samarbejde vi også med kommunerne, og har mulighed for at tilbydes en ekstra indsats.
Også her har vi forskellige test redskaber vi kan tage i brug hvis det vurderes nødvendigt.
Det er også en del af vores daglige pædagogiske arbejde, at vi laver sproggrupper for dem, der har brug for et
lille ”løft”. Sprogudvikling er en integreret del af vores daglige pædagogiske praksis, idet vi ofte synger, laver
sanglege, dialogisk læsning og bruger rim og remser o.s.v.
Hvis I har spørgsmål/eller er bekymret for jeres barns motoriske eller sproglige udvikling, så tag endelig kontakt
til os. Vi har rigtig stor erfaring med børns udvikling, og har måske lige det råd I har brug for.
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SYGDOM:
Bliver jeres barn sygt, er det vigtigt I giver børnehaven besked. Der er altid rart at vide hvilke børn vi
har den pågældende dag. Der gives besked enten ved at ringe til børnehaven : 52 24 47 56 eller ved at
sende en sms.
Hvis der er tale om sygdom hvor I har været i kontakt med lægen, vil vi også gerne vide det. Det kan
være en god vejledning til andre forældre, hvis vi ved hvad der er i omløb og evt smitter.
Bliver jeres barn dårlig i løbet af børnehave dage, ringer vi til jer og forventer at jeres barn kan blive
hentet snarest. Vi vurdere alene på jeres barns almene tilstand; altså om det kan klare en normal
børnehave hverdag. Derfor kan man som forældre godt opleve at ens barn bliver ’ringet’ hjem, og i
løbet af eftermiddagen kvikker op – alene fordi der er en anden ro og aktivitetens niveau hjemme.
Husk der kræver god energi at gå i børnehave, hvilket betyder at en ekstra feber eller snot fri dag
hjemme, hvor man kan blive ordentlig frisk - er en rigtig god idé.
STØTTEFORENINGEN
Vores støtteforening er dem der ejer dyrene, og derfor varetager de økonomiske forpligtelser omkring dem.
Foreningen er sammensat af 5 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant.
Støtteforeningens formål er:
• at etablere økonomisk støtte til vores dyrehold.
• at arrangere kulturelle arrangementer og aktiviteter for børnene i Naturbørnehaven Tarup-Davinde.
• at yde økonomisk støtte til nyanskaffelser og renovering af legeredskaber på legepladsen.

Vi opfordrer alle forældre i børnehaven til at være medlem af støtteforeningen, kontingentet er 150,- kr pr
år og dette opkræves en gang om året.

T
TØJ
I Naturbørnehaven Tarup-Davinde foregår størstedelen af aktiviteterne udendørs, enten på vores legeplads eller
omkring i det skønne naturområde lige udenfor lågen. Derfor er det ekstra vigtigt, at jeres barn har praktisk og
solidt udetøj samt fodtøj, der kan holde ham/hende både varm og tør. Alt fodtøj skal sidde godt på fødderne, og
tøjet skal være nemt for jeres barn selv at håndtere. Det vil sige at en trøje med mange knapper, kan være en
dårlig idé.
ULD ER GULD særligt i vinterhalvåret er det særlig vigtigt med (langt) uldent undertøj og flere par varme
uldsokker til at skifte med. To ekstra sæt skiftetøj samt ekstra støvler og regntøj skal ligeledes ligge i kassen.
Elefanthuer er også gode, da de både dækker hovedet og hals.
En varm uld- eller fleecetrøje bør altid være på pladsen. Børnehaven har indkøbt fælles luffer i en rigtig god
kvalitet, således at alle børn har mulighed for at få et par gode luffer på i løbet af dagen. Man er naturligvis også
velkommen til selv at medbringe luffer, men ikke finger handsker – med mindre barnet selv kan tage dem på.
Børnehaven har ikke låne tøj til rådighed – derfor er vigtig I husker at fylde kasserne op. Oplever vi at der
mangler tøj, informere vi om det – enten ved at ringe til forældrene, ved afhentning eller ved en post-it på
pladsen.
Hver dag bedes I venligst samle alt jeres barns fodtøj mm. op fra gulvet, ligeledes af hensyn til rengøringen.
Om fredagen skal garderoben fuldstændig tømmes af hensyn til rengøringen.
Husk tydeligt navn i alt tøj og fodtøj – så er det nemmere at finde sit eget i garderoben.
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Det er først og fremmest jeres eget ansvar som forældre, at der er orden i jeres barns garderobe og derfor dagligt
sørge for, at det nødvendige udstyr er på pladsen.
Også støvlerne/skoene i vindfanget.
Ligeledes er det jeres ansvar som forældre, at evt. vådt tøj og fodtøj kommer med hjem og tørrer. Det er praktisk
for jeres barn, (og for personalet) hvis ”dagens udstyr” er tilgængeligt på knagerne, og alt tøj er retvendt. Således
at jeres barn så vidt muligt selv kan tage tøj på – naturligvis med støtte.

TURE OG UDFLUGTER
Vi tager på enkelte fælles ture, hvor alle deltager. Der kan også blive tale om, at mindre grupper tager på ture,
f.eks. en strandtur eller Zoologisk Have/Naturama for kommende skolebørn eller udveksling med
venskabsinstitutioner.
Sammen med de kommende skolebørn besøger vi så vidt muligt den kommende skole før skolestart.

U
UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned på mail@tarup-davinde.dk
Ved overgang til skole det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, udmeldes barnet automatisk ved start på skolens
forårs-SFO.

V/W
WEEKENDFODRING AF BØRNEHAVENS DYR
Vi forventer, at I som forældre er med i turnusordningen ift. at fodre dyrene et par gange om året. Det er en
hyggelig tjans, alt foder er i den store container. Man er velkommen til at invitere bedsteforældre / familie og
venner med, pakke madkurven og kaffekanden og få en god udflugt ud af det. Hvis hønsene har lagt æg, så er
det weekendvagten, der må få dem.
Alt fodre står i containeren, og der er vandhane og kander på terrassen.
Der hænger en guide til fodringen på hoveddøren og i containeren.
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