Velkommen til vuggestuen
Vuggestuens organisering

Børnehuset Bifrost

Vuggestuen er en del af Børnehuset Bifrost – med vuggestue og børnehave.
Vuggestuen har ca. 20-24 børn i alderen 6 mdr. til 3 år.
Personalet i vuggestuen er:

Ægirsvej 1, Gram
8660 Skanderborg
Tlf: 87942451
Vuggestuen: 23826165

Ewa
Pædagog

Sille
Psykomotorisk terapeut

Louise
Pædagog

Leder:
Mette Munkholm Bisbo
Tlf: 51733183
bifrost@skanderborg.dk

Info
Åbningstider:
Man-Tors 6.30-17

Aslaug
Pædagogmedhjælper

Margot
Pædagogmedhjælper

Lis
Pædagog

Fre 6.30-16
Vi forventer man har forladt
institutionen til lukketid.
Hjemmeside:
www.bifrost.skanderborg.inst.dk

Hverdagen i vuggestuen
Hvis dit barn holder en fridag, eller er blevet syg vil vi gerne have besked så tidligt på dagen som muligt – og
inden kl 9 hvor dagens aktiviteter går i gang. Vi holder af at være spontane ind i mellem, derfor kan aflevering
efter kl. 9 være en god idé at give besked om, så du ikke kommer til en forladt vuggestue

Det praktiske…


Morgenmad i Børnehuset Bifrost indtages i vuggestuen mellem 6.30-7.15



Børnene skal medbringe madpakker: 1 frugtpose med mad til formiddag og eftermiddag (med brød,
frugt og grønt), 1 madpakke til frokost (må gerne være rugbrød og/eller rester fra aftensmaden vi kan
varme)



Husk at sige goddag/farvel til de voksne i vuggestuen, og vi ser gerne at mobiltelefoner er slukket når
man henter/bringer.

1

Det praktiske fortsat…


Det er vigtigt at du går på børneintra og læser beskeder mm.



Garderoben: det er vigtigt at børnene har skiftetøj med, og sæt gerne navn i tøjet Overtøj tilpasses efter
vejret – regntøj og gummistøvler bør dog altid være i garderoben. Når du henter dit barn skal barnets ting
være ryddet op på rummet (fodtøj fjernet fra gulvet). De ting dit barn skal bruge når det skal sove,
(sut/klud, trøje mm.) skal ligge i skabet. Husk at tjekke skiftetøj og bleer i kassen på badeværelset.



Sygdom og medicingivning: Ved sygdom skal barnet blive hjemme til det er symptomfrit, og det er en god
rettesnor at barnet skal være feberfrit et døgn før det kommer igen. Vi giver som udgangspunkt ikke
medicin til barnet her i Bifrost – udelukkende anfaldsmedicin til akutte sygdomme (astma, allergi,
feberkramper mm.) Behov herudover aftales med leder Mette Bisbo.



Sove: Vi henviser til vores ”sovepædagogik” – som tager udgangspunkt i at børn i Bifrost ikke vækkes når de
sover – børn sover når de har brug for det. Det aftales med personalet hvis der skulle være andre behov.

Samarbejdet om jeres barn
Det gode samarbejde omkring jeres barns trivsel og udvikling er vigtigt
for os – og vi lægger vægt på en ligeværdig dialog med jer. I er de
vigtigste personer i børnenes liv, og derfor prioriterer vi den daglige
dialog med jer højt. Det er vigtigt at I orienterer os om små og store
ting af betydning for jeres barn, så vi kan bakke op og støtte barnet

der

hvor der måtte være behov.
I er altid velkomne til at være i vuggestuen og deltage i de aktiviteter
der foregår, og herudover vil I blive inviteret til forskellige arrangementer i løbet af året.
Ud over en samtale 2-3 måneder efter barnets start i vuggestuen,
afholder vi samtaler 1 gang årligt, hvor vi har fokus på jeres barns
trivsel og udvikling. Vi benytter os af dialogredskabet ”ALLE MED”
til de årlige samtaler, men herudover kan man ALTID bede om en
samtale med afsæt i noget specifikt hvis man har behov for det!
Når jeres barn er 2 år og 9 måneder overgår de reelt til børnehaven – HVIS DE ER KLAR til det. Forinden
aftales det med jer hvornår barnet er klar til at komme i børnehave, og hvis vi sammen vurderer at jeres barn
ville have godt af at vente lidt, laver vi en plan for overgangen sammen. I forbindelse med overgang til
børnehave afholder vi en overleveringssamtale med deltagelse af jer, personale fra vuggestuen og personale fra
børnehaven.
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Fødselsdage
Vi fejrer naturligvis fødselsdage for børnene i vuggestuen – i
samarbejde med jer aftaler vi hvordan vi skal fejre det enkelte
barn – og gerne i god tid inden! Vi ønsker ikke at børnene
medbringer gaver, da det kan blive både dyrt og besværligt og kan
sætte nogen i forlegenhed. I stedet laver vi sammen med børnene
en lille gave til fødselsdagsbarnet. Vi har en bamse-form, som I
får med hjem, hvor man kan bage en bamsekage af bolledej. Den
serverer vi for børnene om eftermiddagen, på den planlagte dag.

Alt det andet…
Ferier og helligdage: Op til ferier og helligdage vil I blive spurgt om pasningsbehov. Det er vigtigt I melder
tilbage, og holder barnet hjemme hvis det er muligt. Framelding er bindende, så børn der dukker op selv om de
ikke er tilmeldt vil ikke kunne blive passet- dette fordi personaleressourcerne er nøje afstemt med antallet af
tilmeldte børn. Vi opfordrer til at alle børn holder mindst 2 ugers sommerferie, da børn i høj grad også har brug
for en pause fra deres hverdag – ligesom vi voksne! Derudover er det vigtigt i forhold til personalets mulighed for
at afholde ferie, så de ikke skal holde ferie når der er mange børn – dette forringer vores normeringer og
muligheder i hverdagen.
Selveje – en stor styrke!
Børnehuset Bifrost er en selvejende institution, hvilket betyder at vi har en høj grad af indflydelse på hvordan
hverdagen tilrettelægges – og hvilke værdier vi skal lægge til grund for arbejdet med børnene. For jer som
forældre har det også den betydning, at I har stor grad af indflydelse – den øverste ledelse af huset varetages
af bestyrelsen, som har ansvar for budget, pædagogisk retning og grundlæggende principper. Bestyrelsen består
af 5 forældrerepræsentanter, 1 personalerepræsentant og lederen.
I må altid gerne henvende jer til leder Mette Bisbo med stort og småt, men også bestyrelsen er altid tilgængelige.
Tjek din bestyrelse på opslag i vuggestuen!

Med dette vil vi ønske jer og jeres barn hjertelig velkommen i
vuggestuen i Børnehuset Bifrost!!!
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