Velkommen til
Ørnevang Børnehus

Ørnevang Børnehus
Uglevang 5 - 7
3450 Allerød
Pædagogisk leder: Lone Aagard: 20184381
Mail adresse: oernevang@alleroed.dk
Hjemmesideadresse: www.bhu-oernevang.dk

Kære Forældre
Personalet og børn i Ørnevang Børnehus vil gerne byde jer rigtig hjertelig
velkommen.
En grundlæggende forudsætning for, at jeres barn kommer til at trives
her er, at det hurtigt kommer til at føle sig ”hjemme” og begynder at tale
om ”min” vuggestue og børnehave. Med denne pjece håber vi, at give jer
et indblik i, hvad vi laver, hvem vi er, og hvad vi vil. Den fortæller om
hverdagen og de mere praktiske ting.
Vi ved, der nemt kan gå nogen tid, før I har fundet ud af, hvordan
dagligdagen hænger sammen i Børnehuset, men vi har et fælles ansvar
for, at jeres barn hurtigst muligt kommer til at føle sig hjemme her.
Derfor er det vigtigt, at vi alle giver os god tid til at tale sammen og lære
hinanden at kende.
Vi håber, at I og jeres barn får nogle rigtig gode år sammen med os og
alle de andre børn og familier.
Åbningstid:
Børnehuset er åbent mandag til fredag fra 6.45-16.45.
Det er politisk besluttet, at indlægge obligatoriske lukkedage i løbet af
et år. Det er følgende dage:
 Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtorsdag
 Fredag efter Kristi Himmelfart
 Grundlovsdag den 5. juni
 Mellem jul og nytår
Normering:
Vuggestuen er normeret til 24 børn i alderen 0 – 3 år fordelt på tre
stuer.
Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 3 - 6 år fordelt på tre
stuer.
Antallet af børn/normering ændre sig i perioder, alt efter
pasningsbehovet i Allerød Kommune.
Børnehusets ledelse:
Pædagogisk leder: Lone Aagaard
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Personale:
På hjemmesiden fremgår hvilke ansatte der er tilknyttet Børnehuset
Telefonnumre til afdelingerne:
Vuggestuen:
20 18 30 93
Børnehaven:
20 18 09 60
Nye børn:
Når dit barn starter i Børnehuset er det vigtigt, at der fra forældrenes
side er afsat tid til at ”indkøre” barnet. Vi anbefaler, at barnet ikke er
alene i Børnehuset de første dage og at det i dagene derefter har nogle
korte dage, så der er god tid til at få alle de nye indtryk på plads. I
øvrigt er I velkomne til at besøge Børnehuset inden starten, så både I og
jeres barn kan blive introduceret til Børnehuet. De første dage bruger vi
på at lære jeres barn at kende, og få alle de nødvendige oplysninger om
barnet. Vi planlægger altid at barnet får en kontakt voksen, som er
meget sammen med barnet i den første tid. På denne måde håber vi at
starten kan blive så tryg og god som mulig for både børn og forældre.
Overgang fra vuggestue til børnehave:
Når barnet nærmer sig 3 år er det tid til at flytte i børnehaven.
Vi anbefaler, at forældre og barn besøger den nye stue i børnehaven
inden start. Så kan de praktiske ting vedr. opstart blive aftalt.
Ligesom til opstart i vuggestuen anbefaler vi, at forældrene har afsat tid
til indkøring af barnet.
Generelt er indkøring i børnehaven på sammen måde som i vuggestuen.
Aflevering/afhentning:
Skal finde sted ved personlig kontakt til en ansat. Hvis barnet hentes af
andre end forældrene gives besked til børnehuset.
Inden I går, vil vi bede om, at I sørger for, at jeres barn rydder legetøj
væk og, at der er orden i garderoben. Alt skal fjernes fra gulvet af
hensyn til rengøringen.
Når I henter jeres barn, er I altid velkomne til at snakke med os om,
hvordan dagen er gået og, hvad jeres barn har lavet.
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Lukketid betyder, at hoveddøren låses på dette tidspunkt, og vi bruger
ikke tid på den store drøftelse af, hvordan dagen er gået og deslige.
Påklædning
Lad dit barn hver dag medbringe:
- Skiftetøj: Undertøj - Strømper - Bukser - Bluse
- Regntøj og gummistøvler
- Hjemmesko
- Om vinteren ekstra trøje, vanter og hue
- Om sommeren sandaler, shorts, kortærmet bluse og solhat
- I sommer halvåret forventer vi, at børnene er smurt ind i solcreme,
på hele kroppen, når de kommer
Husk af og til at kontrollere om tøjet stadig passer.
Det er vigtigt at dit barn er klædt på efter årstiden.
Husk at der skal være navn i barnets tøj og sko. Når der er navn i jeres
barns tøj, er der heller ikke så stor risiko for, at det bliver væk.
Madordning med mad fra eget køkken til alle børn
Vi prioriterer maden meget højt og sørger for, at børnene får en sund og
varieret kost, fordi det har stor betydning for børnenes velbefindende,
immunforsvar og udvikling. Vi spiser måltiderne på hver stue og har valgt
at bibeholde den fælles frokost, da vi mener, at den giver mulighed for
at arbejde med børnenes socialisering og det samvær det er at spise
sammen med bedste ven og gruppen.
Vores køkkenpersonale sørger for madplaner, indkøb og tilberedningen.
Maden laves hver dag fra bunden og brødet bages dagligt i køkkenet.
Alle måltider suppleres med grøntsager eller frugt og frokostmenuen
tilpasses ud fra årstiden. I løbet af ugen møder børnene grød, suppe,
fisk, "smør-selv" med rugbrød, varm varm og vegetariske retter.
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Vi giver børnene vand til frokost, bl.a. for at undgå at børnene drikker sig
mætte i mælk og på den måde får for ensidig kost. Til morgenmad og
ved eftermiddagsmaden får børnene under 3 år tilbudt mælk. I
børnehaven har børnene en drikkedunk med vand, som børnene stiller i
"stuens" køleskab.
Der bliver taget hensyn til religion og allergi og skal et barn have
diætkost, skal det være med lægens anvisninger og kontrol.
Måltiderne serveres kl. 7, kl. 9, kl. 11 og kl. 14 og ugens kostplan til er
ophængt op opslagstavlerne ved Børnehusets to indgange.
Madordningen er valgt af forældrene for to år ad gangen.
Fødselsdage
Vi holder meget gerne fødselsdage i Børnehuset og har også festlige
ritualer til lejligheden.
Hvis I har lyst til at invitere hjem til fødselsdag, så vil vi gerne inviteres
stuevis. Aftal nærmere med personalet.
Vi anbefaler, at man i forbindelse med fødselsdag kun serverer en ting. I
vuggestuen enten boller, frisk eller tørret frugt. I børnehaven enten
frisk eller tørret frugt, boller, kage eller is. Slik frabedes til
fødselsdage. Det gælder også hvis vi inviteres til fødselsdage i hjemmet.
Hvis I ønsker at invitere nogle af børnene fra børnehaven til
fødselsdagsfest hjemme privat, beder vi Jer om, at invitationerne ikke
deles ud i børnehaven, men sendes hjem til de børn der skal med.
Slikpolitik
Vi har gennem de sidste mange år haft en slikpolitik i Børnehuset. Den er
opstået, som en følge af den politisk udmeldte kostpolitik og en
bekymring over den stigende mængde slik, kager og andet sødt, som
børnene indtager i løbet af en dag og over en periode.
 Vi oplever ofte at nogle børn har noget med til hygge på stuen. Det
vil vi gerne, men helst noget sundt, fx rosiner, frugt eller lignende.
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Sygdom
Vi erfarer, at børn, der lige er startet i Børnehuset, ofte får forkølelser
og andre infektionssygdomme. Vi ved, at det er besværligt for jer, da I
skal forsømme jeres arbejde med mere.
Bliver jeres barn sygt, har vi nogle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen,
som vi skal overholde, ikke kun af hensyn til dit barn, men også af hensyn
til de andre børn i Børnehuset. Dels på grund af eventuel smitte og dels
fordi det påvirker hele børnegruppen, hvis et barn er dårligt og kræver
særlig pasning. Barnet har også brug for ro, og det har vi ikke mulighed
for i fornødent omfang at tilbyde.
Barnet må ikke komme i Børnehuset, hvis det frembyder smitterisiko.
Tegn på smitsom sygdom kan være feber (morgentemperatur over 37,5),
mavetilfælde med diarre, opkastning, øjenbetændelse eller forkølelse.
Det kan ofte være svært at afgøre om barnet er sygt eller raskt, og det
må bero på et skøn, om barnet kan komme i Børnehuset.
Hvis I vælger at aflevere dit barn og personalet vurderer, at det er for
sygt til at være til stede, må I tage det med hjem igen.
Et barn er raskt, når det er feberfrit og/eller dets almene tilstand er
upåvirket, dvs. at det kan deltage i de aktiviteter, der sker i Børnehuset,
både indenfor og udenfor.
Medicin må ikke uddeles af personalet, medmindre det drejer sig om
livsvigtig medicin på grund af kronisk sygdom.
Når jeres barn er sygt er det vigtigt, at I ringer og giver besked til
Børnehuset.
Ferie
Alle har brug for at holde fri og ferie fra hverdagen – både børn og
voksne. Før sommerferie, juleferie og andre ferie– og helligdage vil der
blive hængt en liste op, sendt mail eller udleveret en seddel, hvor man
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kan afkrydse hvilke dage/uger I holder fri. Afkrydsningen er bindende,
da vi planlægger personalets ferie og afspadsering i de perioder, hvor
der er få børn. Det er vigtigt, at I i videst muligt omfang overholder de
afgivne tilmeldinger. Vi har ikke mulighed for fuld vikardækning, når det
faste personale er på ferie eller afspadserer.
Forsikringer
Børnehuset har ingen ulykkesforsikring, der dækker børnene. Det
påhviler forældrene at sørge for, at familiens ulykkesforsikring også
dækker, når barnet er i Børnehuset.
Ved bortkomst eller ødelæggelse af børnenes tøj, skal familiens egen
forsikring dække. Tal med Børnehuset om det, hvis der opstår tvivl om
emnet.
Forældresamarbejde
Personalet lægger stor vægt på, at kontakten til forældrene er god. Det
er vigtigt for resultatet af vores arbejde, at I har tillid til os og har lyst
til at komme med ideer og positiv/negativ input og feedback. Den daglige
snak om, hvordan dit barn har det både hjemme og i Børnehuset er
værdifuld for, at dit barn trives optimalt begge steder. Det er rart for
os at vide, om dit barn f.eks. har haft en urolig nat, eller I har haft en
hektisk morgen.
Ligeledes fortæller vi dig, hvorledes dit barn har haft det i løbet af
dagen. Du er naturligvis altid velkommen til at stille spørgsmål/snakke, du
skal bare huske, at personalet passer børn samtidig. Så hvis der er behov
for en længere snak kan vi aftale et tidspunkt, hvor vi har mulighed for
at tale uforstyrret.
Vi forventer, at I som forældre er engagerede og deltagende i jeres
barns hverdag her i Børnehuset og I deltager i forældremøder og
arrangementer for børn og forældre, så vidt som muligt.
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Forældremøder
Der afholdes hvert år et forældremøde, hvor der vælges
repræsentanter til Børnehusets forældreråd og Klyngens
forældrebestyrelse.
Børnehusets forældreråd og Klyngens forældrebestyrelse
Børnehuset har et forældreråd, som består af 5 repræsentanter valgt af
og blandt forældre med børn i Børnehuset og 2 medarbejder
repræsentanter samt pædagogisk leder.
Da vi er en del af Lillevang Klyngen, er forældrerådet repræsenteret i
den samlede forældrebestyrelsen i Lillevang Klyngen
Forældrerådets arbejde er af overordnet karakter, og de væsentligste
opgaver består i at:
- Udstikke de pædagogiske rammer for Børnehusets virke
- være det nødvendige forbindelsesled mellem forældre ønsker og
Børnehusets muligheder såvel pædagogisk som økonomisk
- Udøver tilsyn med løbende budgetopfølgning.

Flere informationer om institutionen findes på vores hjemmeside
http://www.alleroed.dk/oernevang
Januar 2020
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