Praktiske Informationer
Vuggestuen
Vuggestuen vil være kendt for at skabe et miljø, hvor børn udvikler sig sammen i et fællesskab. Et
fællesskab hvor der er plads til forskelligheder og hvor dette anerkendes.
I vuggestuen har vi et læringsmiljø som fremmer børnenes motoriske, sociale emotionelle sanser.
Dette gøres bl.a. med daglig leg på legepladsen, ture i nærområdet (herunder børnehaven og andre
institutioner), motorik og forskellige kreative tiltag.

Vuggestuens hverdag:
Vi åbner på Klods Hans hver dag kl. 6.30, og der tilbydes morgenmad frem til kl. 7.30.
Ca. Kl. 8.00 går vi på hver vores stue
Ca. kl. 8.30 holder vi samling, hvor børnene får lidt brød, frugt og vand. Derefter synger vi nogle
sange, helst med fagter.
Ca. kl. 9.00 er der forskellige aktiviteter. Vi prioriterer at komme ud og lege på vores store
legeplads, når vejret tillader det. Vi går ture i området, besøger børnehave afdelingen eller hygger
os med forskellige aktiviteter på stuerne.
Ca. kl. 10.30 begynder vi at spise vores medbragte madpakker. Der serveres mælk til.
Når børnene har spist kommer de ud og sove i en krybbe / barnevogn. Her vil det være en god idé
med et sove/krammedyr hvis Jeres barn bruger sådan et.
Ca. kl. 14.00 serveres der eftermiddagsmad af forskellig variation.
Resten af eftermiddagen foregår med leg.
Disse tidspunkter er vejledende og med hensyntagen til det enkeltes barn behov.
Vuggestuen lukker kl. 17.00 mandag til torsdag, fredag kl. 16.30

Praktiske Informationer
Vuggestuen
Overgang fra vuggestue til børnehave:
Vi vil bestræbe os på at overgangen fra vuggestuen til børnehaven bliver så god og nænsom som
muligt. Vi vil løbende i takt med at børnene bliver ældre og nærmer sig børnehave alderen, ofte
besøge børnehaveafdelingen.
Vi opfordrer Jer til at kontakte personalet på den stue dit barn skal gå på.
Overgangen til børnehaven sker i den måned, barnet fylder 2 år og 9 måneder.

Kost – Vuggestuen:
Hvis barnet kommer mellem kl. 6.30 og kl. 7.30 er der mulighed for at få morgenmad.
Kl. ca. 8.30 serveres der brød, frugt og vand.
Børnene skal medbringe madpakker til frokost, hvor der bliver serveret mælk til.
Børn under 1 år skal have modermælk/erstatning. Vi har en slags, ønsker I
en anden skal denne medbringes.
For- og eftermiddagsmad er forældrebetalt. Der indbetales 75 kr. pr. mdr. via
forældrebetalingen.
Der skal være navn på madpakkerne.
Kl. ca. 14.00 serveres der eftermiddagsmad af forskellig variation.

