Velkommen
Det gode børneliv

I Blære Børnehus

Blære Børnehus.
Blære Friskole og Børnehus er et fantastisk sted med helt unikke muligheder for
at skabe kontinuitet og sammenhæng i vores børns liv, da vores organisation
rummer vuggestue, børnehave, SFO og skole på samme matrikel.
Vores kerneopgave er at være medskabere af ”det hele menneske”. Det betyder
for os, at vi skal skabe varierende læringsmiljøer, hvor børnene mødes og
anerkendes, stimuleres og udfordres i samspil med andre børn og voksne. Vi
henviser til vores hjemmeside www.blaerefriskole.dk, hvor vores styrkede
pædagogiske læreplaner, både for vuggestue og børnehave, kan læses. De
indeholder alt fra vores værdigrundlag til visioner og hvordan vi arbejder
pædagogisk med vores børn.
Vores åbningstider er:
Mandag – torsdag kl. 6.00 – 16.45
Fredag kl. 6.00 – 16.00
Der serveres morgenmad kl. 6.00 – 7.00, for dem der har behov for det.
I ferier har vi åbent i Børnehuset for tilmeldte børn, dog har vi lukket fredag
efter Kr. Himmelfartsdag, uge 29 og 30, samt mellem jul og nytår. Derudover har
vi en pædagogisk dag om året, hvor vi holder lukket. Vi skal nok give besked i
god tid.
Vi ser gerne, at børnene er ankommet inden kl. 9.00, da vores pædagogiske
aktiviteter starter der.
Hvis jeres barn bliver syg – vil vi gerne, at I enten ringer eller skriver til
Børnehuset på tlf.nr. 29879998 eller skriver på Intra, som er
kommunikationsplatform både i Børnehuset og på skolen. Ved start får I
udleveret en personlig kode til Intra, hvor I kan se nyhedsbreve, info om
aktiviteter, ture osv.
Vi er ét hus, så det betyder også, at vi fordeler ressourcerne, hvor vi kan se, de
bedst bliver brugt dvs. at vi åbner og lukker sammen alle sammen - både
vuggestue, børnehave og SFO. Om morgenen møder der to medarbejdere ind,
én fra vuggestuen og én fra børnehaven, så der altid er kendte ansigter fra
morgenstunden. Om eftermiddagen samles vi igen omkring kl.16. – 16.15 og
lukker sammen i børnehaven.

Fødselsdage:
Når jeres barn har fødselsdag, fejrer vi det
gerne her i huset. Som noget nyt – lært
under Corona – tilbyder vi at holde
fødselsdagen. Det vil sige, at vi køber ind og
fejrer dit barn ved formiddagsmaden. Prisen for det er 50 kr. pr. vuggestuebarn
og 100 kr. pr. børnehavebarn.
- I vuggestuen serverer vi f.eks. figenstænger, ekstra, lækker frugt (frugtspyd),
frossen banan på pind, små pindemadder med ost/pålæg og grønt eller særlige
tilfælde en lille is.
- I børnehaven kan børnene vælge mellem en sodavandsis eller popcorn og en
chokoladekiks.

Forældresamarbejde:
Vi lægger vægt på et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde. Der vil være en
opstartssamtale, hvor vi forventningsafstemmer med hinanden. Vi hører jer
fortælle om jeres barn, og vi fortæller om hverdagen her i huset. Efter tre
måneder vil der være en samtale igen, for at følge op på opstarten og derefter
vil I blive tilbudt en årlig samtale.
Uanset hvad vi får kendskab til i vores hverdag, er vi underlagt tavshedspligt –
også når ansættelsesforholdet slutter. Vi vil arbejde for et samarbejde der
holder, også når det bliver svært.
I er altid velkomne til at spørge ind til noget, eller hive fat i en af os.
Blære Friskole og Børnehus afholder to fælles-lørdage, hvor vi sammen dyrker
fællesskabet og giver en hjælpende hånd, der hvor det trænger.

Ved sygdom:
Hvis jeres barn er syg, må det naturligvis ikke komme i huset og
vi vil gerne have besked senest kl. 9.00 på tlf. 29879998 eller
pr. SMS.
Det er vigtigt at I som forældre vurderer, om jeres barn er klar til at komme i
Børnehuset. Efter endt sygdom skal barnet have normal afføring inden det må
komme. Hvis vi vurderer, at barnet ikke er tilpas, måler vi temperaturen med et
øretermometer, og I bliver ringet efter hvis barnet har feber eller vi vurderer, at
barnet er for utilpas til at være i institution.

Facebook:
Blære friskole og Børnehus har en forældreside på Facebook, som vi bruger til
info og dokumentation af vores pædagogiske arbejde. I vil ved tilmelding til
Børnehuset blive bedt om at tage stilling til om jeres barn må figurere på
billeder på Facebook.

Sol:
I sommerperioden, hvor solen er dejlig varm, men også
hård ved vores hud, vil vi gerne, at barnet er smurt med
solcreme, inden det kommer i Børnehuset. Vi smører dem
ind igen over middag. Vi har solcreme faktor 20 - 30. Hvis
dit barn har behov for speciel solcreme, bedes I medbringe dette, samt give os
besked

Vuggestuen:
Når I afleverer jeres barn om morgenen, er der tid til at vi hører, hvis der er
noget, vi lige skal vide. Vi vil gerne have jer ind på stuen i vuggestuen, så vi
bedre har mulighed for den lille snak.
Dagsrytmen i vuggestuen:
Kl. 6.00 – 7.00 serveres der morgenmad
Kl. 8.30 – 9.00 spiser vi formiddagsmad
Kl. 9.00 – 10.30 er der aktiviteter, gå-ture eller
aktiviteter i mindre grupper
Kl. 10.30 – 11.00 pusler vi og holder samling
Kl. 11.00 – 11.30 spiser vi frokost, hvorefter vi putter
børnene
Ca. kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad
Jeres barn vil få alle sine måltider af vuggestuen.
Vi ønsker, at børnene i vuggestuen får en sund, næringsrig og varieret kost,
derfor følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger for 0 – 3 årige. En dag om ugen
serverer vi varm mad til frokost. Der serveres letmælk til frokost ellers er det
vand, vi tilbyder børnene.

Tøj/ting I selv skal medbringe i vuggestuen:
Vi vil gerne at I medbringer to klodskasser
med barnets navn på – den ene skal
indholde skiftetøj, der passer til årstiden.
Basisindhold er 3 bodystockinger, 3 bluser, 3 par
strømper, 3 par bukser og tøj til at sove i.

Kassen skal stå på hylden på toilettet om mandagen og tages med hjem om
fredagen. Den anden kasse skal stå i garderoben og indeholde udetøj, som
passer til årstiden.
HUSK – Navn i alt tøj og sko.
Søvn:
I vuggestuen sover børnene i deres medbragte
barnevogne, indeholdende godkendt barnevognssele,
insektnet, regnslag, sengetøj, sut, evt. klud/bamse. De
sover i vores barnevognsskur. Vi vækker ikke børnene,
medmindre I som forældre beder os om det. Der tilbydes
morgen/formiddagslur efter behov. Når barnet bliver for
stort til barnevognen, tilbydes de en lur på en lille seng
indenfor. Det besluttes i samråd med jer forældre.

Børnehaven:
Når I afleverer jeres barn, skal I hjælpe med at få
overtøjet af og hængt i garderoben. Madpakken og
frugtposerne skal i køleskabet og så skal I ind og sige
”Godmorgen” til den voksne på stuen eller
legepladsen.
Der er tid til at vinke til far eller mor sammen med
en voksen.
Hvis det er andre end jer forældre, der henter jeres
barn, er det vigtigt at I giver besked om det.
I børnehaven er børnene delt i to grupper
Brumbasserne er en modtagergruppe hvor børnene får en tryg opstart det
første år, og Krudtuglerne er gruppen fra 4 år og opefter. Til begge grupper er

der tilknyttet en pædagog, samt en pædagogmedhjælper.
Før –skolegruppen hedder Storkegruppen og er en realitet det sidste år inden
skolestart.

Dagsrytmen i Børnehaven:
Kl. 6.00 – 7.00 serveres der morgenmad.
Kl. 8.30 – 9.00 spiser vi formiddagsmad.
Kl. 9.00 – 11 er der pædagogiske aktiviteter enten hele Børnehaven sammen
eller fordelt i de to grupper.
Kl. 11.30 – 12 spiser vi frokost sammen eller i grupper, hvorefter vi går ud.
Ca. kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad.
Ting I skal have med:
• Udetøj/overtøj til al slags vejr
• Skiftetøj/ekstra tøj (i en kasse i garderoben)
• En plastkop – til vand i løbet af dagen
• Frugtpose til formiddag og eftermiddag med navn på
• Madpakke
• Hvis barnet bruger ble, skal I medbringe dem + evt. salve
Hvis der er behov for en lille lur, over middag er der også mulighed for det.

Det var lidt om vores Børnehus her i Blære.
Hvis det har vakt jeres interesse, må I meget gerne kontakte os for yderligere
information.
Blære Børnehus
Skolevænget 3, Blære
9600 Aars
Tlf. 29879998
Email: boernehuset@blaerefriskole.dk

