VELKOMMEN I BØRNEINSTITUTIONEN

HYLDEBLOMSTEN
HJORTESPRINGVEJ 103/DYRESPRINGVEJ 2-4
2730 HERLEV
4452 5902/4452 6155
E-mail : fie.clemmensen@herlev.dk

Vores hjemmeside ligger på Børneintra/herlev.inst.dk

Kære :
Velkommen i børneinstitutionen Hyldeblomsten
Du skal starte her den:
Den stue du skal være på hedder:
Inden da er du meget velkommen til at komme og besøge os og se din nye institution sammen med
mor og far. Ring venligst og aftal en tid med os.

De voksne på din stue er:
Forældrerådsmedlemmet på din stue er:

Vi glæder os til at se dig.
Vi har to afdelinger: Sydgården på Dyrespringvej og Nordgården på Hjortespringvej
Sydgården har to stuer: Hønsene (3-6 år), 44 52 61 58 og Spilopperne (3-6 år), 44 52 61 56
Nordgården har tre stuer: Brumbasserne (0-3 år) 44 52 61 59 og Spirerne (0-3 år) 44 52 59 01, og
Myretuen (3-6 år) 44 52 59 03

Vores åbningstid er kl. 6.30 – 17.00, fredag dog kun til kl.16.00
Vi har lukket på helligdage, mellem jul og nytår, Grundlovsdag og dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

DIN STUE

Det er en stor dag, at skulle starte i børnehave/ vuggestue, og også en stor omvæltning for
børnene og Jer som forældre. Der er mange nye børn og voksne I skal lære at kende i et stort hus.
Derfor inviterer vi jer til en snak inden jeres barn begynder, så vi i fred og ro kan tale om
dagligdagen hos os, og I kan stille spørgsmål m.v.
I skal forvente en indkøring på en uges tid, alt efter barnets behov, og vi forventer at I er sammen
med barnet de første par dage.

Ved overflytning mellem stuerne tilbyder vi Jer ligeledes en samtale, der skal være med til at lette
overgangen fra vuggestue til børnehaven.
Inden skiftet sørger vi for at Jeres barn deltager i aktiviteter på den nye stue.

Målsætning
Med udgangspunkt i de institutionspolitiske målsætninger for Herlev Kommune er det målet for
vores arbejde at styrke barnets muligheder for at udvikle sin personlighed og selvbestemmelse.
Gennem nærvær og samvær i en positiv ånd vil vi gerne skabe nogle rammer, som kan være med til
at give barnet den grundlæggende tryghed og tillid, som er nødvendig for den optimale udvikling.
De udfordringer og det ansvar som barnet vil blive stillet overfor i institutionen, vil til enhver tid
harmonere med barnets aktuelle udviklingstrin. (f.eks. at kunne være på legepladsen uden en
voksen)

AT STARTE I HYLDEBLOMSTEN / MÅLSÆTNING

Husk altid At være her inden kl.9, når morgensang/samling begynder
At give besked via Børneintra inden kl. 9.00, hvis dit barn ikke kommer
At sige farvel til dit barn, når du går.
At du altid kan ringe for at høre hvordan dit barn har det
At personalet skal vide det, hvis barnet bliver hentet af en anden.
At kigge på opslagstavler, hjemmeside og aktivitetsplaner. Her står bl.a. hvornår vi tager på tur m.m.
At sige farvel til en voksen, når I går hjem.
At bruge billeder fra Børneintra med omtanke – ingen billeder af andres børn på de
sociale medier
Om morgenen, når vi åbner, er vi i Nord i alrummet og i Syd hos Hønsene indtil 7.30
Herefter går vi på vores egne stuer.
Der er mulighed for at få morgenmad frem til klokken 7.30, hvor alle går på stuerne,
Alle børn i institutionen får serveret frokost og grønt og mælk/vand.

Hver dag efter frokost leger alle børnene ude, undtagen de, der skal sove. Personalet skiftes til at
være på legepladsen, mens øvrige personaler planlægger, forbereder sig, holder møder, pauser m.m.
Da institutionen vægter udelivet højt er det vigtigt at udrustningen er i orden. ”Et varmt, tørt og mæt
barn har flere muligheder for læring og udvikling”
Hav altid ekstra tøj liggende til barnet (strømper, undertøj, bluse, bukser og gerne en varm trøje)
Det er ligeledes vigtigt, at børnene er klædt på efter vind og vejr og har regntøj hængende.
Da vores gulve kan være kolde skal børnene have hjemmesko med hver dag, eller have et par
stående i institutionen.
O.B.S.: Undgå forbyttet / forsvundet tøj og hjælp personalet - skriv navn i alt.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Som hovedregel modtager vi ikke syge børn i institutionen!
Det er vigtigt at overholde dette uanset de pasningsproblemer det evt. medfører for jer som
forældre. Syge børn vil smitte andre børn og gør blot problemet større med pasningsproblemer for
en masse andre familier.
Hvis dit barn bliver sygt eller dårlig tilpas i institutionen, ringer vi altid til Jer
Hvis dit barn kræver medicin, kan det ikke pålægges personalet at give dette, undtaget er dog
kroniske lidelser.
Husk altid at ringe, hvis dit barn er sygt. Ved de gængse børnesygdomme, vil vi orientere jer ved
opslag i institutionen.
Hvis I er i tvivl om barnet må komme i institutionen så ring til os.
Et rask barn er et barn der kan følge den almindelige dagligdag i institutionen både inde og ude!
Om sommeren forventer vi at barnet har solcreme på når det kommer. Vi smører dem efter frokost.
Institutionen er tilknyttet PPR – pædagogisk psykologisk rådgivning, som kan støtte os i forhold til
børn med specielle behov f.eks. talepædagog. I Herlev kommune bruges forskellige metoder til at
opfange børn i vanskeligheder så tidligt som muligt. Vi bruger systemerne He-LP, SMTTE og
iagttagelse og fortælling som vores grundværktøjer.
Hygiejne:
Husk hænderne…
Undersøgelser har vist at man nedsætter sygdomme med 10 %, hvis alle børn i en institution får
vasket hænder når de bliver afleveret og når de går hjem.
Vi har derfor i Hyldeblomsten vedtaget en politik som siger, at det er forældrenes ansvar at børnene
får vasket deres hænder ved ankomst og afhentning.
Der er opsat håndsprit-automater til de voksne i indgangsarealerne.
Personalet sørger for at børnene altid får vasket hænder inden der indtages mad, og er
opmærksomme på håndvask i forbindelse med toiletbesøg.
Husk lige skoene…
Da meget af børnenes leg foregår på gulvet, ville det være pænt af dig hvis du smider skoene inden
du går ind hvor børnene leger. Det gælder i både Syd og Nord og der er derfor sat hjemmesko til fri
afbenyttelse.

SYGDOM OG TRIVSEL

I institutionen foregår der mange ting. Blandt andet: sang, dans, spil, læsning, tegning, syning,
maling, bagning, udeleg med mere. Vi modtager altid gerne nye ideer til ture og aktiviteter.
Det er derfor vigtigt at børnene har tøj på, som de kan og må røre sig i. Mad, mudder, maling m.m.
kan være faste punkter på programmet. Derfor regn med vasketøj efter en aktiv dag i institutionen.
Vi er ude at lege så godt som hver dag, så hav altid regntøj og gummistøvler med.
Af sikkerhedsmæssige årsager bør:
Alle snore fjernes fra børnenes tøj. Der har været ulykker især på grund af hættesnore.
Halstørklæder erstattes af halsedisser
Huer lukkes med velcro fremfor snore. Elefanthuer er en god løsning!
Stofposer bruges til opbevaring af ekstratøj i garderoben. (plastposer kan være farligt legetøj)
Altså ud med snore og ind med velcro – for dit barns skyld!

Fødselsdage
Vi synes at, der er forskel på hverdag og fest. Derfor vil vi gerne fastholde traditionen med at barnet
medbringer noget til at dele ud til de andre børn, når barnet har fødselsdag, holder op på en stue
eller helt fra institutionen. Vi mener at det er en ganske særlig dag for barnet og derfor synes vi at
denne skal markeres særligt.
Til fødselsdag og afslutning må barnet medbringe noget til at dele ud.
Hvis man vælger at holde barnets fødselsdag hjemme, hvor hele barnets stue er inviteret vil vi
foreslå at man følger samme regler som ved fødselsdage i institutionen og tænker i sunde
alternativer. Eksempelvis frugtspyd, tørret frugt, boller m/ost, pølsehorn, kagemand af gærdej,
grøntsagsstave, nødder med meget mere. Vælg kun en ting fra den søde side!
For gode råd – se følgende links: www.fvst.dk, www.altomkost.dk, www.6omdagen.dk,
Det er desuden vigtigt at I som forældre er opmærksom på at der i institutionen er børn med andre
kulturelle baggrunde og allergier. Kontakt personalet for nærmere information om børnene på dit
barns stue.
Børnene skal ikke have noget med retur fra fødselsdagen til institutionen.

AKTIVITETER – PÅKLÆDNING

Et godt samarbejde mellem institution og hjem er en forudsætning for barnets trivsel.
Den daglige kontakt er derfor vigtig for alle parter.
Ærlig og hyppig dialog om dagligdagen i institutionen og om væsentlige ændringer i familien åbner
mulighed for forståelse og pædagogisk indsats i pressede situationer.
Tal derfor altid med personalet – det forventer vi af Jer
Vi afholder mindst en forældresamtale om året, hvor Jeres barn er midtpunktet.
Herudover afholdes forældremøder på stuerne og/eller samlet.
Vil du vide mere klik ind på Herlev Kommunes hjemmesider og find os under Hyldeblomsten

Uafhentede børn
Hvis det skulle ske, at et barn ikke bliver hentet inden lukketid sker følgende:
Vi prøver først at kontakte forældre eller andre i familien på alle tilgængelige numre.
Husk at meddele os nye telefonnumre, ligesom det er vigtigt, at vi har telefonnumre til pårørende.
Barnet og en medarbejder bliver i institutionen ca. en time, hvorefter der tages kontakt til
Københavns Vestegns Politi. De vil derefter kontakte den sagsbehandler i Herlev, som har
Rådighedsvagten.
Sagsbehandleren kontakter derefter institutionen, og træffer en afgørelse om hvor barnet skal
anbringes. Institutionens telefon vil blive omstillet til der hvor barnet befinder sig og kan afhentes.
(Som regel vil barnet tage med en personale hjem).

SAMARBEJDE INSTITUTION – HJEM

Brumbasserne
(0-3)

Sanne
Louise
Fie (Leder)
Anne N

Spirerne
(0-3)

Miriam
Mette
Alberte

Hønsene
(3-6)

Pernilla
Ann
Studerende/Melissa

Myretuen
(3-6)

Katrine
Andrea
Amalie

Spilopperne
(3-6)

Sysser
Anne I
Melissa/Studerende

Køkken

Sughra
Serife

PERSONALE

I Hyldeblomsten findes et forældreråd der hvert år vælges inden udgangen af maj.
Vores forældreråd består af 10 medlemmer: 7 forældre, 1 politisk observatør, 1
medarbejderrepræsentanter samt lederen. (Lederen er sekretær uden stemmeret)
Forældrerådet arbejder efter retningslinjer sat af kommunen og distriktsbestyrelsen og skal i
samarbejde med personalet skabe de optimale betingelser for børnene. Forældrerådet skal også være
med til at sikre den daglige kontakt mellem forældre og institution. En af de valgte forældre i
forældrerådet er samtidig medlem af distriktsbestyrelse i distrikt Syd, som vi er en del af sammen
med 7 andre institutioner.
Distriktsbestyrelsen afholder 4 årlige møder og forældrerådets møder lægges i forbindelse med
disse møder. Derudover kan forældrerådet afholde møder efter behov.
Distriktsbestyrelsen deltager i udarbejdelsen af distriktets budget og i diverse møder/arrangementer
med relation til arbejdet i bestyrelsen. Ligeledes for forældrerådet.

Husk at du som forældre er en vigtig del af udviklingen i institutionen og at såvel bestyrelse
som forældreråd også imødeser dine ideer og forslag.
Kom med initiativer – tag med på ture – fortæl hvis du kender et spændende sted eller noget
det kunne være sjovt at prøve – tag med på Kildegården – deltag i forældremøder – hold dig
orienteret om dagligdagen, aktiviteter……OSV……
Vi har brug for dine input.

FORÆLDRERÅD

