Velkommen
i

Klippigården

Kære Forældre!
I har fået plads i børnehaven Klippigården
I må starte den:
Gruppen hedder:

.

De voksne er:

Venlig hilsen
Personalet
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LIDT OM PJECEN
Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer og jeres barn velkommen
i Klippigården!
Der sker mange ting i løbet af en dag, og der er mange ting omkring
institutionen og dens arbejde, der er vigtig for jer at vide noget om.
Denne lille pjece skulle indeholde de fleste af de oplysninger, som kan
gøre overgangen til institutionen lettere for jer og jeres barn.
I håb om et godt samarbejde fremover.
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PRAKTISKE TING OM KLIPPIGÅRDEN
Adresse:
Klippigården
		
Klostervang 46, Kliplev
		6200 Aabenraa
		
Tlf. 74688200 el. 73768588
E-mail: rm@aabenraa.dk
www.klippigaarden.dk
Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 6.30 - kl. 16.30.
		
Fredag 		
fra kl. 6.30 - kl. 15.30
Lukke/sammenpasnings dage: Klippigården er lukket de 3 dage før
		
Påske, Grundlovsdag, dagen efter Kristi
		
Himmelfartsdag samt mellem Jul og Nytår.
Betaling:

Kommunen udsender girokort enten til jer eller jeres
bankforbindelse. Der betales også under sygdom og ferie.
Juli er betalingsfri.

Friplads:

Man kan søge kommunen om hel eller delvis friplads.

Udmeldelse: Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til
den 1. eller 15. i en måned.
Sidste dag for barnet er da enten den 30./31. eller d. 15.
Udmeldelsen skal ske skriftligt på en blanket, der fås i
Klippigården, og sendes underskrevet til kommunen.
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LIDT OM KLIPPIGÅRDEN
Klippigården er en daginstitution for børn i alderen 2,9 til 6 år.
Børnene er delt i en minigruppe (Larverne) og en funktionsopdelt
gruppe. (Sommerfuglene)
Larverne er for børn i alderen ca. 3- 4 år
Sommerfuglene er fra ca. 4 - 5 år.
Skovhytten er de ældste 5-6 år. Denne gruppe (kommende
skolebørn) er tilknyttet udeliv fra 9.00 -14.30 hver dag.
Hos Larverne arbejdes der meget med tryghed og omsorg for barnet. Vores vigtigste opgave er at lære børnene at blive fortrolige med
deres hverdag i børnehaven. I denne gruppe kommer der nye børn
fordelt over hele året. Overgangen til Sommerfuglene er ikke aldersbestemt, da vi vurderer, hvornår barnet er parat, men dog
under hensyntagen til antallet af nye børn.
Hos Sommerfuglene er børnene nu blevet mere fortrolig med at gå
i børnehave og kender derfor næsten alle voksne. De skal nu til at
være lidt mere selvstændige, og her skal barnet og forældrene øve
i at tage afsked inde på gruppen. Vi tilstræber, at børnene følger
den voksne, der har været på hjemmebesøg, indtil de skal videre til
Skovhytten.
Ved Sommerfuglene er stuerne funktionsopdelt, hvilket betyder at
hvert rum har en bestemt funktion.
- Fællesrummet (husets nerve), her møder man ind om morgenen
og lukker om eftermiddagen, så alle børn der kommer inden
kl. 7.30 og går hjem efter kl. 15.30 samles her.
- Bygge-bil rummet, hvor der er biler, klodser, vejbaner, m.m.
- Aktivitetsrummet, hvor vi maler, leger med ler, laver papmache m.m.
- Værksted, hvor der bl.a. laves træarbejde
- Puderum
- Dukkekrog/rollelege
I Skovhytten er der 2 faste pædagoger tilknyttet. Her er udeliv
børnenes faste program fra kl. 9.00 til 14.30 hver dag.
Nu er jeres børn blevet så kendte med deres hverdag i børnehaven,
at de kan tage afsked, med jer uden hjælp fra en voksen. Udeliv
kræver til gengæld andre ting, af jer som forældre. Der er brug for
masser af praktisk, varmt og vandtæt tøj – og ikke mindst ekstra
sokker og trøjer. Oplevelserne for barnet er meget afhængig af, om
man er kold og våd eller varm og tør.
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Forældrenes indstilling til udelivet har stor betydning for barnets
oplevelser med udeliv. Hvis I som forældre viser antipati eller modstand overfor udelivet, vil barnet uvilkårlig sympatiserer med jer og
dermed, få svært ved at synes om det – viser I derimod interesse og
engagement, vil jeres barn gøre det samme. Vi oplever, at børnene
er vilde med udelivet, De glæder sig til, at det bliver deres tur til at
komme i Skovhytten.
Her er social samvær, selvstændighed og konfliktløsning nogle af de
emner der hele vejen arbejdes med hen imod en kommende fremtid
i skolen.

BESTYRELSEN
At institutionen er selvejende, betyder bl.a. at den skal have en bestyrelse.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
5 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældrene.
Dette foregår på et forældremøde første torsdag i september måned.
2 personalerepræsentanter, valgt af medarbejderne.
Lederen deltager som sekretær uden stemmeret.
Der afholdes fra 4 - 6 møder om året.
Der er som regel brug for friske kræfter, så man er velkommen til
at lade sig opstille og give et nap med i bestyrelsesarbejdet. På
opslagstavlen ved Sommerfuglene og Larverne kan man se, hvem
der for tiden er med i bestyrelsen.

FORÆLDRESAMARBEJDE
Samarbejdet mellem jer som forældre og personalet i børnehaven er
af stor betydning. For at løse de problemer, der muligvis opstår hen
ad vejen, er det vigtigt, at vi er åbne overfor hinanden.
I den forbindelse skal nævnes, at alle ansatte i Klippigården har tavshedspligt.
Vi forventer, at I er aktive i forældresamarbejdet og møder op til de
arrangementer, der i årets løb bliver afholdt.
Det er jeres institution – det er jer, der skal være med til at sætte
præg på den.
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FORÆLDRESAMTALER
I Klippigården afholder vi en forældresamtale, når barnet har været
her i 3 måneder, og igen en samtale inden skolestart.
Vi afsætter tid til førskolesamtaler efter det enkelte barns behov. Fra
10. min. til max. ½ time pr. samtale. Vi vægter disse samtaler højt, (de
koster mange ressourcer). Derfor håber vi, at begge forældre deltager.
Er der derudover behov for en samtale, kan man aftale tid med
pædagogerne.

DAGSRYTME
Når Klippigården åbner kl. 6.30, morgenhygges der i fællesrummet.
Jeres barn kan få havregryn, cornflakes eller spiser noget fra madkassen.
Kl. 7.30 er der mødt en voksen fra hver gruppe, og Larvestuen åbner.
I løbet af dagen foregår der forskellige aktiviteter. Læs om disse på
opslagstavlerne..
Ved middagstid spiser børnene deres madpakker, hvortil de fortrinsvis
får økologisk mælk. I Skovhytten drikkes vand af egne vanddunke.
I middagsstunden er der mulighed for en lille lur – ellers leges ude.
Kl. ca. 14 spiser vi brød og frugt. (Frugtordning, se pjece om vores kostpolitik)
Herefter leges der på stuerne eller udenfor indtil kl. 15.30, hvor vi igen
samles i fællesrummet til leg og hygge, indtil barnet bliver hentet.

OPSLAGSTAVLEN
Opslagstavlerne bliver brugt til at informere jer om gruppens
aktiviteter, ture, maddage, aktiviteter m.m.
Det er vigtigt, at I følger med, for at I kan få indblik i de ting, jeres
barn er optaget af og dermed en forståelse af, hvad jeres barn taler
om, når de kommer hjem.
Ligeså vigtig er det, at få de informationer der er afgørende for, om
barnet får en god oplevelse af de ture eller aktiviteter, fordi I har
husket støvler, tidspunkter, madpakken o.s.v.
Grupperne har opsat en ”fortælle” tavle, hvor der står lidt om det
jeres barn har været med til i dagens løb. Denne tavle er god som
baggrundsviden til samtaler med jeres barn.
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MADDAGE
Når vi har maddag, lægger vi vægt på at lave sund og varieret
mad... i henhold til vores kostpolitik.

BRUG GRUPPENS DØR
Hver gruppe har deres egen yderdør.
Jeres dør er den, der er nærmest jeres
barns garderobeplads. Alle børn får hver
deres egen garderobeplads, som er klar,
når de starter.
I fællesrummet, der ligger midt i huset, bruger vi skiftesko, da vi ofte
leger på gulvet. Derfor vil vi gerne have, at I bruger jeres egen dør,
når I henter eller bringer børnene.

ÅBENT HUS
Vi holder ikke fastlage ”Åben hus” arrangementer, da forældre altid
er velkomne til at deltage i barnets hverdag.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Starten:

At begynde i en børnehave er ofte en helt ny og stor verden for de
fleste børn. Overgangen er dog blevet lettere efter det tætte samarbejde med dagplejen.
For at give barnet en god start, er det vigtigt, at de første dage bliver
korte. Har I ikke mulighed for dette, er I velkomne til, at komme på
besøg med barnet, inden det skal begynde.
Det har stor betydning for barnet, hvordan I som forældre reagerer
på dette nye tidsafsnit i barnets liv. Er I afklaret omkring det og sikker
I jeres holdning til børnehaven og de ansattes viden og erfaringer,
vil I give barnet en lettere start. Er I derimod usikre på, om vi nu er
gode nok til lige netop jeres barn, vil barnet uvilkårlig mærke usikkerheden hos jer, hvilket kan gøre barnet utryg.

Køre med børn:

Det hænder, at vi får brug for at køre børn i private biler til f.eks.
lægehus. For at kunne benytte os af det, må vi have jeres tilladelse.
Den afgives ved, at I afkrydser på kartotekskortet.
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Inde sko:

Når vi er inde, bruger vi skiftesko. Det kan være hjemmesko, sandaler eller tykke sokker. Det er ikke rart for tæerne at være lukket inde i
tennissko hele dagen.

Komme og gå:

Vi må vide hvilke børn, der er kommet og gået, så husk altid at give
besked til en voksen, når I henter eller bringer barnet. (I fællesrummet hvis det er før 7.30 eller efter 16.00)
Husk også at krydse af på de ophængte lister.
Det koster mange bekymringer hos de voksne, når de mangler et
barn, der er gået uden at give besked.
De aftaler, vi laver med jer omkring komme og gå, er vigtige at overholde. Vi forventer, at I giver besked, hvis der er ændringer.

Kommer barnet ikke:

Husk altid at ringe besked til os, hvis jeres barn ikke kommer.
Er det sygdom, der er årsag til fraværet, vil vi gerne vide, hvilken
sygdom det er af hensyn til smitterisikoen.

Tøj:

Da der sker mange ting i løbet af en dag, er det nødvendigt med
praktisk tøj, man kan udfolde sig i. Regntøj, gummistøvler og overtrækstøj kan ikke undværes, når man går i børnehave.
Derudover er det vigtigt, at have skiftetøj i barnets garderobe. Vi har
ikke skiftetøj til alle børn. Garderoben er det sværeste sted i hele
børnehaven at holde i orden. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab
hjælper hinanden.
For at vi kan hjælpe jeres barn i hverdagen med at holde styr på
sine ting, vil jeres oprydning i barnets garderobe være nødvendig
hver dag, når I henter barnet. Alle skal kunne komme ind, uden at
vælte i sko, jakker, m.m.
Institutionens ”låne tøj” er mærket med ”klippi” eller
gul tråd, og skal leveres tilbage i vasket stand.

Navn på:

Det kan meget nemt ske, at tøj, sko, støvler m.m.
bliver forbyttet eller bliver væk.
Spar jer selv og os for mange ærgrelser og
ekstra arbejde. Skriv tydeligt navn i tøj og fodtøj.
Dette kan gøres med en alm. sprittusch.
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Legetøj:

Vi har ingen legetøjsdage, hvor børnene må have deres private
legetøj med i børnehaven.

Mad og drikke:

Se kostpolitikken…
Vi spiser middagsmaden kl. 11.00 og frugt kl. 14.00
Husk at sætte navn på den mad børnene har med.

Børneulykkesforsikring:

Klippigården har tegnet en børneulykkesforsikring, som dækker
børnene mod nogle af de økonomiske følger efter et ulykkestilfælde,
børnene kan komme ud for i forbindelse med ophold i Klippigården.
Det er en rigtig god ide, selv at tegne børneulykkesforsikring, da de
fleste ulykker kan/skal dækkes af denne.

BADEREGLER
Aabenraa Kommune har lavet et fælles sæt baderegler.
I Klippigården leger vi med vand, og bliver afkølet under en
havevander.

SLIK:
Enhver form for slik, tyggegummi osv. er ikke tilladt
i henhold til vores kostpolitik.

FØDSELSDAGE:
Når der er fødselsdag, kan barnet vælge
is eller at bage boller. Har I mulighed for at
deltage i festen, er I meget velkomne.
Aftal med personalet hvornår der holdes
fødselsdag. Det er også muligt at inviterer
børnehaven hjem til barnet.
Aftal de nærmere omstændigheder med pædagogen.
Bestyrelsen i Klippigården har vedtaget, at fødselsdagsindbydelser til
private fødselsdagsfester kun må uddeles i børnehaven, såfremt alle
børnene i gruppen bliver inviteret.
Hvis I er i tvivl spørg pædagogerne.
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FOTOGRAFERING
Hvert efterår bliver børnene fotograferet.
Der bliver lavet et gruppebillede og et
billede af barnet.
En uges tid inden vil I få seddel med hjem
fra fotografen.
Børnene fotograferes i så god tid, at I kan nå at efterbestille til jul.

TANDPLEJEN
Efter frokost børster Larverne tænder. Derudover kommer der en
gang i mellem en fra tandplejen, som hjælper børnene med at børste
tænder.
Hos Sommerfuglene sker tandbørstning, kun når vi har ressourcerne. Tandplejen komme også her for at lære børnene at
børste tænder.

HVORNÅR SYG? - HVORNÅR RASK?:
Børn der er syge, må som hovedregel IKKE møde i daginstitutionen.
I praksis vil det sige, at barnet skal kunne klare at være i institutionen blandt de andre børn og kunne deltage i almindelige aktiviteter, der foregår – også udeleg på legepladsen.
Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres barn kan møde i institutionen, er I
velkomne til at ringe og få en snak med personalet.
Det kan komme til at gå ud over mange børn samt deres forældre
(arbejde), hvis man lader sit syge barn komme i institution.
Hvis personalet skal give barnet ordineret medicin, skal der foreligge
en instruks fra lægen. Denne kan bestå af en mærkat på medicinbeholderen med oplysning om dosis og barnets navn.
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Oversigt over de hyppigst forekommende sygdomme
i en daginstitution:
Skoldkopper:
Inkubationstid:
Smitteperiode:

2-3 uger.
Fra 10 dage efter at barnet er smittet, og til blærerne er tørret
ind.
Må møde i inst.: Når der er sår på alle blærerne.

Børnesår:

Inkubationstid: 1-3 døgn.
Smitteperiode: Indtil sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af.
Må møde i inst.: Når såret/sårene er helet helt op, og der er dannet ny hud.

Øjenbetændelse:

Inkubationstid: 1-3 døgn.
Smitteperiode: Så længe der er udflåd.
Må møde i inst.: Når udflåddet er på retur.

Børneorm:

En orm der lever i tarmen, og giver kløe ved endetarmsåbningen. Ormene er ca. 1 cm. lange, og kan ses i afføringen.
Lægen ordinerer ormekur.
Må møde i inst.: Når der er behandlet.

Maveinfektioner: Infektioner i mave/tarmkanalen, der er forårsaget af
virus, bakterier eller parasitter. Symptomerne på disse infektioner er opkastning og/eller diarré og evt. feber.
Må møde i inst.: Når opkastninger er ophørt, og afføringen er normal.

Lus:

Hoved lus giver anledning til kløe i hovedbunden og lever
kun på mennesker. De spredes ved direkte kontakt mellem
mennesker.
Lusene er 2-3 mm lange insekter, der er grålige og bevæger
sig hurtigt. Æggene er knap 1 mm store, hvidgule og fastklæbende til håret ofte som en lille perlerække. Æggene kan
ligne skæl, men kan i modsætning til skæl ikke trækkes af
hårene med fingrene.
Hvis der konstateres lus, er det vigtigt, at alle familiemedlem
mer undersøges, og kun de ”smittede” skal behandles.
Må møde i inst.: Når behandling er givet.

Har vi sygdomme i institutionen, vil I blive informeret
via opslagstavlerne på stuerne.
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Klippigården

Klostervang 46, Kliplev
6200 Aabenraa
Tlf. 74688200 el. 73768588
E-mail: rm@aabenraa.dk
www.klippigaarden.dk
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