Ferie
Personalet og ledelsen har en naturlig forventning om, at dit barn holder 5
ugers ferie sammen med dig. Alle ved at et pusterum fra hverdagen er noget
alle børn har brug for. Vi beder dig om, på DayCare at oplyse hvornår du holder ferie med dit barn, så vi også kan planlægge personalets ferie.

20.03 2020

VELKOMMEN TIL
MARIEHØNEN

Billeder: Du kan selv hente billeder fra DayCare af dit barn. Billederne er
tilgængelige i 30 dage, hvorefter de slettes. Husk at billeder fra Mariehønen
ikke må ligge på Facebook.

Kære ________________________________

Legetøj: Børnenes eget legetøj må ikke medbringes i hverdagen. Vi har fast
legetøjsdag den sidste fredag i måneden, hvor børnene må tage legetøj med
hjemmefra.

Du skal gå hos
______________________________________
I din gruppe møder du følgende voksne :
______________________________________
______________________________________

Når dit barn er syg eller holder en fridag, skal du melde dit barn
”syg” eller ”fri” i DayCare Touch via SMS eller du kan ringe til den
gruppe, hvor dit barn går på inden kl. 9:00 og give besked.
Telefonnumre til Mariehønen
I tidsrummet 6.15 til 8.00

P RAKTISKE
26 37 87 75

INFORMATIONER TIL NYE FORÆLDRE OG
BØRN I MARIEHØNEN

I tidsrummet kl. 8.00 til 16.45 kan du ringe direkte til dit barns stue.
Vuggestuen:
Krudtuglerne

26 37 87 89

Spilopperne

26 37 87 75

Børnehave:
Græshopperne

26 37 87 78

Brumbasser

26 37 87 68

Sommerfuglene

26 37 87 76

Stjernerne

26 37 87 69

Her finder du:

Tusindbenene

26 37 87 79



Åbningstider

Hvad skal I medbringe

Kontor, Leder, Lene Berg Fallesen

76 81 85 90/21814947



Lukkedage

Arrangementer

Souschef, Tina S. Husted

23 81 47 55



Mad og måltider

Ferie



Modulpladser

Når dit barn er syg



Telefonnumre

Læreplaner

På vores hjemmeside www.mariehonen.vejle.dk kan du finde flere oplysninger

S IDE 3
Sygdom og medicin: Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer modtager

S IDE 2

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 6.15 - 16.45
Fredag

kl. 6.15- 16.00

Når vi lukker kl. 16.45 betyder det, at I skal nå, at være ude af institutionen
inden kl. 16.45 og 16.00 om fredagen, da personalet har fri henholdsvis 16.45
og 16.00.
Sampasning i Mariehønen på følgende dage:
De 3 dage før påske.
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag.
Uge 29 og 30.
Fra den 27. dec. til og med 31. december.
Grundlovsdag og den 24. december er lukkedage. Der tilbydes ikke
sampasning.

Der er tilbud om sampasning, til forældre der har et pasningsbehov. Der er
sampasning i Søndermarkens Børnehus Give, Mariehønen Jelling, Børnehuset
ved banen i Vejle, Lilholtgård Børkop og Solsikken i Egved. I sampasning er det
personale og børn fra forskellige institutioner.
Modtagelse og indkøring af dit barn: At starte i daginstitution kan være
en stor omvæltning for barn og forældre. Det er vigtigt, at dit barn får en tryg
og rolig start. Vi lægger vægt på, at du giver dig god tid til at ”indkøre ” dit
barn. Der tilbydes en opstartssamtale, når dit barn starter. Efter ca. 3 måneder
tilbydes du en samtale, der vil omhandle dit barns opstart her i Mariehønen.
Forældresamarbejde: Vi har et højt informationsniveau. Dette igennem nyhedsbreve, Daycare, stuetavle, velkomstfolder og billeder. Vi dokumenterer
vores pædagogiske arbejde med børnene, ved at beskrive hvad vi laver og hvad
formålet er med det vi laver. Vi tilbyder en daglig dialog med både sjov og alvor. Vi fortæller den gode historie.
Vi tilbyder forældresamtaler ud fra en børneprofil/læringshjul, som du også skal
udfylde. Forældresamtalerne bliver tilbudt ved overgange til børnehaven, ved 4
års alderen og inden skolestart. Har du behov for en samtale uden for de nævnte, kan det altid lade sig gøre.
Mad og måltider: I Mariehønen synes vi det er vigtig, at maden er hjemmelavet. Vores køkkenleder er uddannet og laver maden fra bunden. Vi har sølvmærket i økologi og i det omfang det er økonomisk muligt, er råvarerne økologiske. Der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30, formiddagsmad kl. 9.00, frokost
kl. 10:45 og eftermiddagsmad ca. kl. 13:30. Derudover tilbydes lidt sen mad
omkring kl. 16:15.

institutionen ikke syge børn. Viser barnet tegn på sygdom for eksempel
temperaturforhøjelse, diarré, opkast, forkølelse med synlig utilpashed,
almindelige børnesygdomme eller andet, må vi ikke modtage barnet i
institutionen. Både af hensyn til det syge barn, men også af hensyn til
smittefaren overfor såvel øvrige børn som personalet i institutionen. Børn har
lige som voksne brug for, at blive ordentligt raske inden de møder i
Mariehønen. Kommer de for tidligt af sted forlænges sygdomsforløbet oftest.
KUN i tilfælde af børn med kroniske sygdomme, må personalet uddele
medicin. I disse tilfælde skal I aflevere lægeerklæring og en skriftlig vejledning i
brugen af medicinen til Mariehønen. Al medicin skal desuden have barnets navn
påført, dette gælder fx også den maske, der anvendes når barnet skal have sin
astma medicin.

Fødselsdage: Vi vil gerne fejre dit barns fødselsdag på gruppen Tidspunktet
aftales nærmere med de voksne. Barnet må gerne medbringe noget at dele ud.
En gang i sin børnehavetid må barnet invitere hjem, oftest det år man er hos de
ældste. Der kan være nogle børn, som skal starte i skole til marts, som inviterer
hjem i mellemgruppen.

Soverytme: I vuggestuen får børnene lov til, at sove når de har behov for det.
Det vil sige, at vi ikke vækker børn af deres søvn. Har dit barn brug for en
middagslur i børnehaven har vi mulighed for, at tilbyde dette.

Afhentning: Såfremt det er andre end forældrene der henter barnet skal det
fremgå på DayCare.

Medbring venligst på 1. dag: Stamkort som er udfyldt på
DayCare, Skiftetøj, hjemmesko, praktisk udetøj og sko efter årstiden, et sæt
termotøj eller ulddragt og vanter til at sove i om vinteren samt evt. sutter og
sovedyr.
Husk at skrive navn i dit barns tøj, fodtøj og på eventuelle sovedyr.

Aktivitetskalender: Både i vuggestuen og i børnehaven udarbejdes løbende
aktivitetsplaner for den kommende måned eller uge. Derudover har vi en
årsplan for hele huset med udgangspunkt i vores læreplaner. Se ligeledes
aktivitetsplan på opslagstavlen.

Modulpladser: Man kan købe 25, 35 og 45 timers moduler. Timer, som
ikke er brugt på grund af ferie, sygdom eller sampasningsdage, kan ikke
overflyttes fra en uge til en anden. Læs mere om fleksible moduler på
www.vejle.dk

