Velkommen i
Feldborg Frie
Børneunivers

Med denne ”folder” byder vi voksne og børn velkommen i Feldborg Frie Børneunivers´ vuggestue
og børnehave.

Fælles for vuggestue og børnehave:
Hvis dit barn skal gå i Feldborg Frie Børneunivers skal det indmeldes ligesom i andre dagtilbud.
HUSK at melde barnet ud af evt. andet tilbud for at undgå at betale dobbelt takst. Indmeldelse
sker via blanketten, som findes på hjemmesiden.
Spørgsmål og/eller anden brug for information om Feldborg Frie Børneunivers´ institution kan ske
på feldborgfrie.dk eller på mail thr@feldborgfrie.dk.
Vi bruger skoleintra som kommunikationsplatform og fremadrettet vil I modtage informationer via
intra, og I kan ligeledes skrive til os via intra eller mail.
Sygemeldinger af jeres børn må meget gerne foregå som sms på tlf. 60202207 eller via
kontaktbogen i intra.

Lus:
Hvis vi opdager levende lus hos et barn, ringes der efter forældrene, som bedes hente barnet med
det samme. Dette fremgår af vores lusepolitik, som kan findes på hjemmesiden.
Sol:
Vi følger anbefalingerne for ophold i solen på den måde at vi smører børnene ind i solcreme ved
middagstid på dage hvor UV indekset er så højt at solcreme anbefales. Vi forventer børnene er
smurt ind hjemmefra, når de kommer om morgenen.
Forældreråd:
Institutionen har et forældreråd, hvor 3 forældre sammen med institutionsleder og
personalerepræsentant, diskuterer relevante emner for institutionen. Forældrerådet har ikke
beslutningskompetence, det har kun bestyrelsen.

Børnene er delt ind i:
Vuggestue. Kontaktpædagog for vuggestuen er Louise. Der er 10 vuggestuepladser, dog med
mulighed for at tage flere børn ind, hvis børnehaven ikke er fyldt.
Yngste børnehavebørn – Mælkevejen – kontaktpædagog Anne.
Ældste børnehavebørn – Regnbuen. Kontaktpædagog er Tove.
Der er 45 børnehavepladser.

Åbningstider:
Mandag – torsdag: 6.15 – 16.35
Fredag: 6.15 – 15.15
Morgenmad serveres fra 6.15 – 7.30 i Multilokalet og består af havregryn/grød, cornflakes, samt
et brødprodukt.
Kl 7.55 går vi hver dag op og er med til morgensang sammen med skolen, hvis du ønsker, at dit
barn skal være med til morgensang, skal det afleveres senest 7.55.
Alle børn får gratis frugt om formiddagen og om eftermiddagen, har vi en turnusordning, hvor
forældrene på skift medbringer boller/brød og smør.
Vi serverer vand til alle måltider og efter behov, dog tilbydes vuggestuens børn mælk til frokost. Vi
forventer at børnene medbringer en nærende madpakke, som gør det ud for frokost.
Børnene samles i vuggestuen fra ca. 16.15.
Børnehavebørnene får skiftet ble i tidsrummet 10.00-12.00 og igen i tidsrummet 13.30 – 15.30 og
derudover efter behov.
Barnet skal selv medbringe udetøj, der passer til vejret, 2 sæt skiftetøj, hjemmesko,
dyne/pude/tæppe/ sovedyr/sut til evt middagssøvn, evt. bleer.
Hvis dit barn bliver syg eller kommer til skade i mens det er i institutionen, ringer vi til forældrene
og informerer dem. I nogle tilfælde er det kun information, andre gange beder vi jer hente barnet.

Forventninger til forældrene.
-

At I deltager i arbejdsdage (2 gange årligt) samt bakker op om øvrige arrangementer
At I tjekker beskeder på intra mindst 2 gange ugentligt og tilmelder/framelder jeres børn til
arrangementer og ferie.

-

At I bruger kasserne på barnets rum til skiftetøj – ingen store tasker på rummet. Husk at
tjekke jævnligt, om der mangler skiftetøj

-

-

At I eller en anden pårørende henter barnet rettidigt. Vi vil gerne have besked, hvis det
ikke er mor eller far, der henter.
At barnet kommer i praktisk tøj, og der kun hænger tøj på rummet, som barnet må bruge i
hverdagen. Vi opfordrer til, at børnene ikke har sko med snørebånd, medmindre, de selv
kan binde dem.
At barnet kommer med en tør ble fra morgenen af

-

At eventuelle sutter og sovedyr lægges på rummet, når barnet kommerDet er okay at

-

medbringe legetøj, men det er barnets ansvar at passe på det.

Børnehaven:
Dagsrytme for børnehaven:
6.15 – 7.30: mulighed for at spise morgenmad og ellers leg og hygge i vuggestuens lokale.
7.55-8.10 Morgensang
Ca. 8.30– 9 frugt
Ca. 9 – 10.45: pædagogiske aktiviteter i de forskellige grupper
Ca. 10.45: børnehavebørnene spiser madpakke i deres grupperum eller udenfor
Ca. 11.30– 13.30: leg på legepladsen så vidt det er muligt mht. vejret. Middagssøvn for de børn,
der har brug for det.
Ca. 14: børnehavebørnene spiser eftermiddagsmad i grupperummet eller udenfor.
Resten af eftermiddagen er der leg og hygge i grupperne.
Ca. 16.15 samles alle børn på en af stuerne.

Vuggestuen:
Dagsrytme for vuggestuen:
6.15 – 7.30: mulighed for at spise morgenmad og ellers leg og hygge i vuggestuens lokale.
7.55-8.10 Morgensang
Ca. 8.30-9: vi spiser frugt
9.00 – 10.30: pædagogiske aktiviteter og leg på stuen
Ca. 10.45: vi spiser madpakker.
Ca. 11.30: middagssøvn for nogle – leg og hygge for andre.

Ca. 14.00: vi spiser eftermiddagsmad.
Alle måltider ud over morgenmad foregår på stuen. Der er køleskab i vuggestuen til børnenes
madpakker.
Resten af dagen er der leg og hygge på stuen.

Personaleoversigt
Skoleleder: Annette Vejs av@feldborgfrie.dk 60202208
Souschef: Tina Rosgaard thr@feldborgfrie.dk 60202207
Pædagog: Tove Østergaard
Pædagog: Karina Østergaard
Pædagog Anne Kirkeby Larsen
Pædagog: Louise Jeppesen
Pædagog: Lene Riis
Pædagog Patrick Lauridsen
Medhjælper: Dorit Jensen
Medhjælper: Morten Olesen
Medhjælper: Christina Laursen (barsel)
Medhjælper: Randi Troelsen
Institutionens telefonnummer:60202207
Skolens telefonnummer: 60202205

