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Kære Forældre
Vi bestræber os på at give jeres barn den bedste start på institutionslivet
gennem en god og tryg indkøring. Nedenfor har vi kort beskrevet hvordan vi
gør og hvordan I som forældre kan hjælpe jeres barn:
 En indkøring tager mellem en uge til 14 dage.
 Inden I starter skal I komme på besøg i institutionen. Her kommer I til at
se Ønskeøen og får informationer om os.
 Hos os arbejder vi ikke med ”primærpædagoger”. Vi er et lille hus og
mener at børnene har brug for at lære alle voksne at kende. I kan derfor
trygt henvende jer til alle voksne i huset.
 I skal som minimum sætte en uge af til at være her / give korte dage.
(Med korte dage mener vi, at I skal hente omkring kl. 12 og 14)
 Første dag skal I blive med jeres barn fra ca. 9.30-11.00 dernæst aftaler vi
det videre forløb fra dag til dag.
 Når I siger farvel, så gør det kort og bliv ikke for længe. Mange børn har
det svært når forældrene trækker ”pinen” i langdrag. Vi skal nok hjælpe
jeres barn med at sige godt farvel og trøste, hvis det bliver ked af det.
 Børn reagerer forskelligt på nye ting. Forvent derfor forskellige reaktioner
som gråd, træthed og uro.
 Børnene kan være meget tryghedssøgende hjemme, så det er vigtigt I som
forældre giver jer tid til at være sammen med jeres barn i den første tid.
Vores erfaring er, at det er godt ikke at lave for mange aftaler hjemme i
indkøringsperioden.
 Spørg, spørg, spørg. Vi synes det er rigtigt vigtigt at I som forældre også
føler jer trygge ved os, så spørg og hvis der er noget I er i tvivl om. I er
altid velkomne til at ringe og høre hvordan det går. Er det lidt større ting
vi skal tale om, så finder vi et tidspunkt hvor vi kan sætte og sammen
uden ”børneøre”.
 Vi vil selvfølgelig også tage fat i jer i tilfælde af noget vi undrer os over.

 Efter ca. 3 måneder vil I blive tilbudt en halv times samtale, hvor vi taler
om indkøringen og jeres barns udvikling.
Vi håber disse punkter gav jer et kort overblik over indkøringen i Ønskeøen. Vi
glæder os til at lære jer og jeres barn at kende.

