Åbningstider
Firkløveren har åben mandag-torsdag kl. 6.30- kl.17, fredag kl. 6.30-16.00

Velkommen i

Dog er der lukket på helligdage, samt fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag og 24. dec. til og med 1. jan.

Adresse og telefonnummer
Firkløveren, Skanderborgvej 9, 4200 Slagelse
Tlf:

58 50 20 56
Kontor; 1
Myrehuset; 2
Nøddehuset; 3
Radisehuset; 4

Jordbærhuset; 5
Hjemmeside:
Adressen til hjemmesiden er: www.slagelse.dk/skanderborgvej

Vuggestuen

Velkommen

Traditioner

Vi byder jer og jeres barn velkommen til mange gode timer og dage
i fællesskab med børn og voksne i Firkløveren.

I Firkløveren er der mange traditioner. Det giver en god fællesskabsfølelse
at være sammen om nogle tilbagevendende begivenheder.

Hos os mødes barnet af nærværende medarbejdere som ønsker, i
samarbejde med jer forældre, at engagere sig i jeres barns trivsel
og udvikling. Medarbejdere og ledelse ønsker at være medskabere
af et dagtilbud med mulighed for at være og lære i et stærkt fællesskab med andre børn. Vi håber at I vil opleve jer godt mødt og tilpas ved at aflevere jeres barn hos os.

I denne pjece kan I læse om Firkløverens hverdag og få praktiske oplysninger:

Når I har sagt ja tak til pladsen modtager I en velkomstmail med
info om, at kontakte os for aftale om opstartssamtale. Ved opstartssamtalen deltager den pædagog som skal være den primære voksne for dit barn i indkøringsperioden. I skal være forberedt på, at
der er en indkørings tid på ca. 14 dage. Her har vi særligt fokus på
at barnet får en god og tillidsfuld relation til de voksne og øvrige
børn. I de første dage er mor eller far med på stuen hele tiden. I de
kommende dage vil barnet i en kortere periode (f.eks.15 min), være
uden forældre. Dette øges efter aftale med pædagogen i takt med
at barnet føler sig tryg ved at være på stuen.
Efter ca. 3 måneder afholder vi en samtale, hvor vi taler sammen
om hvordan barnet trives og hvordan opstarten har været.

Påske og julefrokost
Omkring påske og i december afholder vi frokoster, hvor alle børn medbringer mad til en fælles frokost.
Blomstens Dag
Ved blomstens dag bliver vores
plantekasser plantet til. Alle
børn har en blomst med hjemmefra, som plantes og efterfølgende passes. Dagen slutter af
med forældrekaffe.
Sankt Hans
I ugen op til Sankt Hans laver vi
heksen, på dagen tænder vi bål, brænder heksen af, synger og spiser pølser og brød ved bålet.
Firkløverens fødselsdag
Den 1. november har Firkløveren fødselsdag. Det fejrer vi med morgenmad og kaffe for børn og forældre i husene.
Juleklip
En eftermiddag for hele familien, med aktiviteter både ude og inde og forældrekaffe

Kaffeeftermiddag
Vi har to fælles kaffeeftermiddage i Firkløveren, om året. Den ene er i forbindelse med Blomstens dag i maj og den anden er i forbindelse med juleklip i december. Øvrige kaffedage planlægges af det enkelte hus og meldes ud til jer i god tid.

Årsplan
Hvert år laves der en ny årsplan med nyttige datoer til jer forældre. Årsplanen sendes til jer via Tabulex og den ligger også på vores hjemmeside.
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Solpolitik
Vi forventer at I smører jeres barn om morgenen. Det er en god ide at medbringe solhat og tyndt bomuldstøj. Vi indkøber solcreme og smører midt på
dagen efter behov. Medarbejderne lærer børnene at søge skygge midt på
dagen.

Institutionens opbygning
Firkløveren består af to grupper med vuggestuebørn og to grupper med børnehavebørn. Hver gruppe har base i sit eget hus. Husene hedder
- Myrehuset (vuggestue for de yngste børn 0-2år).
- Jordbærhuset (vuggestue for de ældste børn 1,5-3år)
- Nøddehuset og Radisehuset (børnehave for de 3-6 årige)

Søvnpolitik
I vuggestuen sover børnene efter behov; de små børn sover gerne en formiddagslur og en eftermiddagslur, hvor de større børn ofte kan nøjes med én
middagslur.
Vi lægger vægt på at skabe tryghed og ro i forbindelse med børnenes søvn. Vi respekterer børnenes vaner med sutter, sovedyr m.m.
Vi vækker ikke børnene, da vi mener at de skal have lov til at sove til de er
veludhvilede. Hvis barnet gentagne gange vågner efter kl. 15, forsøger vi at
putte barnet tidligere. Hvis dette ingen forskel gør, tager vi en snak med barnets forældre om barnets generelle søvn og hvad vi kan gøre.
Vi forventer at I fortæller os hvis jeres barn har sovet dårligt om natten.
Vi fører ikke ”sovelister” over børnenes søvn. Vi fortæller forældrene, hvis
søvnen har været anderledes en dag.
Vi henviser til vores folder om søvnpolitik på vores hjemmeside.

I forbindelse med børnehavedelen er der 6 pladser til børn med særlige behov.

Bleer
Bleer skal ikke medbringes, vi sørger for indkøb af bleer til vuggestuen

Babytegn
I Vuggestuehusene (primært i Myrehuset) bruger vi babytegn i hverdagen,
sammen med børnene.
Babytegn støtter barnet i sin udvikling af sprog og giver barnet en oplevelse
af at blive set og forstået.
Få mere info på: www.babytegn.dk eller på YouTube: Babytegnsang- lær en
nem sang med basale babytegn.

Trivselsskemaer
To gange om året (marts og september) trivselsvurderer vi jeres børn,
(Besluttet af Slagelse Kommune). Trivselsvurderingerne giver os et godt
grundlag for at udvikle børnenes læringsmiljøer og mulighed for tidligt at få
øje på, hvis et barn ikke trives. Trivselsvurderingerne bliver anvendt ved forældresamtalerne efter behov. For nærmere info læs opslag i husene og/eller
spørg medarbejdere eller ledelse.
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Brobygning
Når barnet er ca. 1,5- 2 år vil det være tid til at komme over i Jordbærhuset,
som er for de større vuggestuebørn (1.5- 3år). Vi vil informere jer og drøfte
det sammen med jer inden da. Fra cirka 14 dage før barnet starter i Jordbærhuset vil barnet komme på besøg nogle gange sammen med en voksen
fra Myrehuset
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Dagligdag i vuggestuen
•

6.30-7.30.
Vi åbner sammen i Myrehuset. Det er muligt at spise
morgenmad indtil kl. 7.20.

•

7.30.
Jordbærhuset åbner

•

8.00. (Myrehuset)
Morgensamling og formiddagsmad. Herefter bliver de
børn der sover 2 gange lagt til at sove

•

8.30. (Jordbærhuset)
Morgensamling. Herefter formiddagsmad (ca. 9.00)

•

Efter formiddagsmad er der aktiviteter og leg på stuen
eller legepladsen

•

10.30-11.30.
Middagsmad og sovetid

•

Ca. 14.00-16.00.
Eftermiddagsmad og leg på stuen eller ude. (Vi spiser
med børnene, når de vågner)

•

16.00-17.00.

Samarbejdspartnere
Efter behov samarbejder vi med tale/hørekonsulent, ergoterapeut, psykolog, socialrådgiver og flersprogspædagog. Vi inddrager altid forældre hvis vi
vurderer, at der er behov for at indstille barnet til f.eks. tale/hørekonsulent

Sygdom
Det er vigtigt, at I holder jeres barn hjemme, når barnet ikke er friskt. Hvis
barnet fejler noget smitsomt, skal vi vide det, så vi kan informere de øvrige
forældre i huset. Vi modtager ikke syge børn, dvs. barnet skal være friskt
nok til at kunne følge med i den almindelige dagsrytme.

Tabulex
Når dit barn starter i institutionen, får du udleveret en manual, som beskriver hvordan du kommer ind i systemet. Du kan altid spørge medarbejderne,
hvis du er i tvivl om noget.
I alle huse hænger der touch skærme. Her skal du taste dit barn ind, når du
kommer. Når du henter dit barn skal du taste barnet ud.
På touch skærmen er der også en opslagstavle, hvor diverse opslag og
nyheder kan læses. Fra din telefon eller computer kan du melde dit barn
syg, melde fri og melde ferie. Det er vigtigt, at du er opmærksom på at bruge Tabulex i hverdagen.
Når du går ind i Tabulex, er det vigtigt at taste hentetidspunkt samtidigt,
hvilket er en stor hjælp for os. Jeres barn kan være sløjt eller have brug for
at kende hentetidspunkt og hvem der henter.
Dit barns stamkort ligger også her. Det er er vigtigt, at oplysningerne passer
f.eks. telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med jer.
Som forældre kan I få indgang via www.borneweb.dk
Forældrevejledninger findes på www.tabulex.dk/daginstitutionbørn/forældre

Vi samles i Myrehuset eller ude den sidste time inden

lukketid. (fredag lukkes der i husene)
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Pædagogisk læreplan

Forældresamarbejde

Den pædagogiske læreplan er grundlaget for vores pædagogiske arbejde
med børnene. Vores mål er at skabe en hverdag, hvor børnene oplever tryghed, nærvær og glæde ved at udfolde sig.

Vi har en forventning om et åbent samarbejde med jer som forældre. Kom
og spørg hvis der er noget I undrer jer over, fortæl os hvis der sker noget
derhjemme, som vil være godt for jeres barn, at vi ved. Vi forventer, at I holder jer orienteret om hvad der foregår i børnehaven, både via Tabulex og via
opslag der bliver hængt op. Vi forventer at I prioriterer at deltage i forældremøder og ved vores arrangementer.

Vi lægger vægt på at barnet udvikler sig personligt og alsidigt i et stærkt fællesskab, hvor der er plads til at være den man er.
Den pædagogisk læreplan indeholder følgende temaer og I kan læse mere
om den på vores hjemmeside:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barnets alsidige personlige udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog

Aflevering og afhentning
Det er vigtigt at I som forældre, sørger for at medarbejderne er opmærksomme på, at du/I er kommet for at aflevere/hente dit barn. Sørg for at sige goddag eller farvel og tjekke jeres barn ind/ud på tabulex, så vi ved hvor mange
børn der er i husene.

Krop, sanser og bevægelse

Forsikring

Natur, udeliv og science

Det er et forældreansvar at tegne ansvarsforsikring for barnet

Kultur, æstetik og fællesskab

Vi planlægger aktiviteter, som tager udgangspunkt i læreplanen. I forældre
kan følge med på vores månedsplan, som hænger i huset. Spørg gerne, hvis
I vil vide mere.

Fotoetik/digitale medier
De digitale medier skal primært anvendes til at understøtte et aktivt børneliv.
Brug af Ipads og øvrige elektroniske ”spillemaskiner ” hører ikke hjemme i
Firkløveren.
Billeder, som medarbejderne lægger på Tabulex, må IKKE deles på sociale
medier.
Billeder, som forældre tager ved børnefødselsdage eller lignende, må IKKE
deles på sociale medier, hvis andre end ens eget barn kan ses.

Rygning og alkohol
Medarbejdere og forældre må ikke ryge eller drikke alkohol på Firkløverens
område.

7

4

Fødselsdag

Legepladsen

Vi vil rigtig gerne fejre dit barns fødselsdag sammen med vuggestuens børn
og voksne. Vi synger fødselsdagssang og hejser flaget. Der er mulighed for
at dele frugt eller boller ud. Aftal nærmere med medarbejderne. Det er vigtigt
at det medbragte er i overensstemmelse med vores mad og måltids politik,
som bliver udleveret ved start i Firkløveren.

Myrehuset og Jordbærhuset har fælles
legeplads som de anvender sammen
hele året rundt. På den måde lærer
børnene alle voksne at kende i vores
vuggestue. Vores legeplads inviterer til
et aktivt børneliv i bevægelse, hvilket
vi er bevidste om I vores pædagogiske
praksis.

Garderobe og tøj
I skal medbringe tøj, fodtøj og skiftetøj i forhold til årstiden. Tal gerne med
medarbejderne om hvad jeres barn eventuelt har brug for i forhold til årstiden. Det er jeres ansvar, at der altid er det tøj og fodtøj, som barnet har
brug for i forhold til et aktivt vuggestueliv, også til udendørs brug. I har ansvar
for at der altid er nok skiftetøj og at garderoben fremstår ryddelig når I går
hjem om eftermiddagen.
Det er vigtigt med navn i alt tøj, fodtøj, på madkasse, sutter m.m.
Halstørklæder, tørklæder, suttekæder og tøj med snore i hører ikke
hjemme i en vuggestue, da der kan opstå risiko for ulykker.
Plastikposer: Vi frabeder os at I medbringer plastikposer, da det er farligt
”legetøj” for børn.

Hygiejne
Gode vaner grundlægges i barndommen. Vi opfordrer jer til at vaske hænder
med jeres barn når I afleverer og når I henter, for at nedbringe smitte af
eventuelle sygdomme mellem os. I løbet af dagen vasker jeres børn hænder
ved toiletbesøg, inden de spiser og når de kommer ind fra legepladsen.

Medicin
Medicin skal være ordineret til barnet
og vejledning skal medbringes. Gives
kun til børn med kroniske sygdomme,
f.eks. astma og bronkitis.

Mødetid
Af hensyn til planlagte og spontane aktiviteter, skal børnene som udgangspunkt være afleveret senest kl. 9.00. Ellers kan du ringe og lave en aftale
med det enkelte hus. Hvis dit barn ikke kommer, f.eks. er syg eller holder en
fridag, så giv venligst besked, gerne via Tabulex.

Måltider
Vi tilbyder børnene mad, fra deres medbragte madpakker, 3 gange om
dagen. Vi bestræber os på at måltidet foregår i en hyggelig stemning.

Nyhedsbrev
Der sker mange ting i Firkløveren. I vores nyhedsbrev kan du/I læse om vigtige ting der sker i løbet af året. Nyhedsbrev sendes ud via Tabulex flere gange om året og lægges på vores hjemmeside.
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