Infopjece for børn og familier i Nørreå Børnehus

Nørreå Børnehus
ABC

Som helt ny familie...
...kan der være mange ting at holde styr på. Denne lille pjece giver i alfabetisk
rækkefølge svar på de mest grundlæggende ting. Ellers er I altid velkomne til at
spørge personalet og bestyrelsen, samt indhente info hos andre forældre.
Det ligger os på hjertet, at I oplever en tryg hverdag og sammen med os
understøtter vores værdier HJERTERUM - UDVIKLING - NATUR. Fællesskabet
med og omkring barnet danner sammen med loyalitet og den åbne dialog den
bedste ramme for et godt samarbejde. Vi følger den røde tråd fra første dag i
børnehuset til udgangen af 9. kl. og som familier er I altid velkomne, hvad end
der måtte optage jer!
Aktivitetsudvalg: Består af en forældregruppe, som står for sociale
arrangementer i huset samt gå personalet til hånde ved forskellige
arrangementer. Derudover er de opmærksomme på at tage imod nye forældre.
Arbejdsgrupper: Den frivillige forældreindsats er meget væsentlig for husets
drift. Derfor forventes alle forældre at give en hånd med.
Alle familier skal deltage i én arbejdsgruppe, og på fælles forældremødet melder
man sig til forskellige grupper, som fx malergruppen og forplejningsgruppen.
Der dannes arbejdsgrupper for et år ad gangen.
Arbejdslørdag: Forældrene yder en ekstra indsats to gange årligt, nemlig på to
arbejdslørdage. De ligger på faste tidspunkter, den 1. lørdag i april og den 1.
lørdag i september.
Arbejdsmetoder: I Nørreå Børnehus arbejder vi ud fra de lovkrav der er samt de
retningslinjer Viborg Kommune udstikker. Som Privatinstitution er der lovkrav
som vi efterlever, men derudover arbejder vi ud fra vores grundlæggende
værdier. På landsplan arbejder man ud fra Dagtilbudsloven.
Ny styrket læreplan: Der er fokus på læring hele dagen igennem, og at legen har
værdi i sig selv. Vi undersøger, hvordan vi kan højne kvaliteten i de forskellige
læringsmiljøer til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Under
arbejdet med læringsmiljøet har vi børnemiljøet for øje. Vi arbejder ud fra de
seks læreplanstemaer, som står beskrevet i dagtilbudsloven: alsidig personlige
udvikling, kommunikation og sprog, natur, udeliv og science, social udvikling,

kultur, æstetik og fællesskab samt krop, sanser og bevægelse. Vi har hele tiden
fokus på læreplanstemaerne i vores pædagogiske arbejde.
Grønne Spirer: Arbejdet med de Grønne Spirer tager udgangspunkt i en af
kerneværdierne i huset: Naturen. Vi er meget optaget af uderummet og de mange
positive oplevelser i og med naturen, som vi møder med undren og nysgerrighed. De
Grønne Spirer er integreret i de pædagogiske læreplanstemaer og danner rammen
om vores hverdag.
TOPI: Som resten af institutionerne i Viborg Kommune arbejder vi med Tidlig
Opsporing og Indsats. Vi laver trivselsskemaer på samtlige børn 3 gange årligt.
Vi laver overgangsskemaer i forbindelse med overgangen fra vuggestuen til
børnehaven samt børnehave til skole. Derudover benytter vi overgangsskemaer,
hvis vi overleverer/modtager et barn til/fra en anden institution/skole.
Sprogarbejde: Alle børn sprogvurderes omkring tre -års -alderen. Det er et
redskab, som viser, om der er behov for en særlig fælles indsats for at være med
til at udvikle jeres barns sprog og forståelse bedst mulig. Inden skolestart
sprogvurderes jeres barn igen for at få et billede af, om der er noget særligt, der
skal fokuseres på inden skolestart. I som forældre inddrages selvfølgelig, hvis
der skal gøres en særlig indsats efter vurderingerne er foretaget.
Derudover har vi hele tiden fokus på at arbejde med sprog blandet andet
gennem dialogisk læsning og små sproggrupper.
Bestyrelse: Nørreå Friskole & Børnehus er en privatejet institution. Bestyrelsen
er ansvarlig for institutionens drift overfor undervisningsministeriet.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter vælges ved generalforsamlingen i foråret. Bestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen, mens suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Info om
bestyrelsen fremgår af hjemmesiden.
Dagsrytme:
6.15-7.00 Modtagelse af alle børn i børnehaven. Det er muligt at få morgenmad.
Ca 7.00

Vuggestuebørnene går ned i vuggestuen.

Vuggestuen:
7.00-8.30 Der leges i vuggestuen og sovebørn bliver puttet til formiddagssøvn.

8.30-9.00 Der spises formiddagsmad og bliver skiftet bleer.
9.00-10.30

Der leges, laves aktiviteter, ture mm. Typisk opdelt i
larver og lopper.

10.30-12.00 Der spises, skiftes bleer og puttes børn.
12.00-14.00 Der soves og leges på stuen/ude. Personalet holder pause på skift.
14.00-16.00 Der spises eftermiddagsmad løbende som børnene står op. Der
skiftes bleer og leges.
Børnehaven:
7.00-8.30 Der leges i børnehaven eller ude.
8.30-9.00 Der holdes samling og spises en formiddagsmad.
9.00-10.30Der leges, laves aktiviteter, ture mm. Som hovedregel opdelt i
grupperne.
10.30-12.00 Der spises, ryddes op, puttets børn mv.
12.00-14.00 Der er leg på legepladsen. Personalet afholder pause på skift.
13.30-14.30 Der spises eftermiddagsmad.
14.30-16.00 Der leges og hygges enten ude eller inde.
16.00-17.00 De resterende børn samles ét sted til der lukkes og siges tak for i
dag.
Famly: En kommunikationsplatform som kan bruges til følgende:
 Tjekke jeres barn ind og ud samt ændre i afhentnings tidspunkt eller hvem
der afhenter
 Melde jeres barn syg
 Melde jeres barn fri
 Opdatere jeres barns stamkort
 Modtage beskeder fra personale/institutionen
 Skrive beskeder til personalet
 Modtage invitationer samt tilmelde jer forskellige arrangementer
Den daglige personlige kontakt er selvfølgelig stadig i
højsædet.

Friplads: Husstandens samlede indtægt afgør, om familien kan få hel eller delvis
økonomisk friplads til dagtilbud. Fripladsgrænsen er fastsat i fripladsskalaen,
som kan findes på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.
Foreninger/tætte samarbejdspartnere:
 Idræt: Team Nørreå er den lokale idrætsforening, som tilbyder bl.a.
gymnastik, fodbold og bordtennis. www.teamnorrea.dk
 Nørreå Støtteforening: er en forening, der støtter skolen, børnehuset og
idrætsforeningen. De skaffer penge via kontingent og forskellige
arrangementer gennem året, bl.a. sommerfesten, hvor der både er
børnefest og voksenfest.


Skjern Kirke: Vi deltager i fællesskab ved den årlige julegudstjeneste og
samles til andre særlige arrangementer



Projekt Nørreå: En forening, der ønsker at skabe bedre rammer for naturog fritidsaktiviteter i området og give bedre adgang til Nørreåen. Planerne
involverer et nyt multihus, shelters, bålpladser, kajakhotel, fiskepladser,
en ny ophalingsplads til kanoer og kajakker samt renovering af skolens
gamle gymnastiksal, der er tænkt ind i det samlede projekt.

Forsikring: Man skal selv sørge for at have sit barn forsikret.
Fælles forældremøde: En gang årlig afholdes der forældremøde, hvor der
berettes om dagligdagen samt den pædagogiske tilgang.
Fødselsdag: Barnet bliver sunget for og får en gave fra henholdsvis vuggestuen
eller børnehaven. Og typisk deler jeres barn et eller andet ud. I som forældre er
altid velkomne til at deltage i fejringen. Aftal med jeres kontaktvoksen hvordan
og hvorledes.
Generalforsamling: I løbet af april måned afholdes generalforsamlingen
Glemt tøj: Glemt tøj findes i henholdsvis i vuggestuen og børnehaven. Husk navn

i alt.

Gruppeinddelinger:
Vuggestuen: I vuggestuen aldersopdeles børnene om formiddagen, fordi der
udviklingsmæssig er et stort spænd på gruppen af børn. Ved opdelingen af
børnene er det lettere at lave målrettede aktiviteter. (Vygotsky – Zone for
nærmeste udvikling). Resten er tiden er børnene blandet i alder, og dette giver

også fordele, da de små børn spejler sig i de ældre børn og dermed lærer nye
færdigheder. De ældste børn lærer at være omsorgsfulde og hjælpsomme over
for de mindre børn.
Larverne: Når barnet starter i vuggestue, starter det inde hos larverne, hvor der
er stor fokus på at tage godt imod barnet, så barnet bliver tryg ved at gå i
vuggestue. Hos larverne laves der aktiviteter, som er tilpasset børnenes niveau.
Lopperne: Når barnet er ca. 2 år kommer det i loppegruppen. Barnet har brug for
lidt flere udfordringer, og der laves aktiviteter, der er tilpasset dette. Samtidig er
der fokus på at opøve færdigheder som blandt andet selvhjulpenhed og social
adfærd, så overgangen til børnehaven i 3- års alderen bliver så let som mulig.
Børnehaven: I børnehaven arbejdes der i aldersblandede grupper. Dermed lærer
børnene de sociale aspekter i at omgås børn på forskellige niveauer – der er
plads til forskellighed. Grupperne hedder Mariehøns og Sommerfugle. Her er
andre måder at gøre tingene på end de er vant til fra vuggestuen eller en
dagpleje. Børnene lærer nu rutinen i at gå i børnehave og rolleleg, venskaber og
læring er en del af deres hverdag. Fra efter vinterferien i året barnet kommer i
skolen bliver barnet Ugle. Uglerne er 1x ugentligt i førskolegruppen på skolen og
tager jævnligt på besøg i SFO. Desuden deltager gruppen regelmæssigt i skolens
morgensamling.
Indkøring: Inden barnet starter i vuggestue, får I forældre mulighed for at
deltage i Åben Legestue, hvor både barnet og I har mulighed for at se det hele an
og blive dus med huset.
I skal nok forvente, at det tager ca. en uge at køre jeres barn ind i vuggestue. Dag
1 forventer vi at en af jer forældre er her sammen med barnet. Dag 2 kan barnet
selv være her ca. en time. De efterfølgende dage bliver der bygget mere tid på og
barnet skal prøve at sove henholdsvis formiddags- og eftermiddagssøvn. Dette
foregår efter aftale med jer, for at give jeres barn den bedste start i vuggestue.
Når et barn går fra vuggestuen op til børnehaven, er det til et kendt sted og
kendte voksne. Men derfor er det stadig noget nyt at gå i børnehave, da der
blandt andet en anden dagsrytme, og tingene foregår i andet tempo. Så som
forældre må I påregne, at jeres barn er ekstra træt de første par dage og derfor
kan profitere af et par kortere dage til at starte ud med.

Når et barn kommer udefra og skal starte i børnehaven, må I forældre også
påregne et forbesøg samt et par kortere dage til at køre barnet ind. Det er en stor
omvæltning at starte i børnehave.
Kalender: Kalender ligger på hjemmesiden under kalender. Her findes alle
vigtige datoer for året.
Lukkedage:
 Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
 Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 Uge 29 + 30
 Mellem jul og nytår
Logotøj: Alle har mulighed for at købe T-shirts mm. med institutionens logo
på. Kontaktpersonen meddeles af lederen.
Medicingivning: Foregår som udgangspunkt i hjemmet. På lægens anbefaling er
vi behjælpelig med at give receptpligtig medicin i løbet af dagen, hvis barnets
cpr.nr. fremgår, og der står dosis, og hvor ofte medicinen skal gives.
Morgensamlinger med skolen: Uglerne deltager regelmæssigt i morgensamlinger
på skolen, hele huset deltager ca 1x månedligt.
Måltider: Barnet skal selv medbringe madpakke. Èn til formiddagsmad/frokost
og én til eftermidddagsmad. I børnehaven skal barnet have en drikkedunk med
vand. I vuggestuen sørges der for vand/mælk. Hver torsdag og fredag er der
mulighed for bestilling af mad gennem https://kanpla.dk/dashboard
Nyhedsbrev: ca. 4x årligt udkommer nyhedsbrevet. Her fortælles om husets
dagligdag, tiltag, oplevelser, planer og vigtige begivenheder fra kalenderen.
Nyhedsbrevet udsendes via Famly, men ligger også på hjemmesiden.
Optagelse på skolen: Børn, der går i Nørreå Børnehus, er automatisk sikret en
plads på Nørreå Friskole. Der skal udfyldes et skema senest et halvt år inden
skolestart, og Kommunen skal orienteres, at barnet fortsætter på Nørreå
Friskole.

Overgang fra vuggestue til børnehave: Når tiden nærmer sig for børnehavestart,
får I forældre tilbudt en overgangssamtale. Inden børnehavestart bliver barnet
inviteret i børnehave et par hele formiddage om ugen de sidste to uger inden
start.
Overgang fra børnehave til skole:
I Nørreå børnehus arbejder vi med selvhjulpenhed, social udvikling, motorisk
udvikling, kognitiv udvikling, sproglig udvikling samt interesse for skriftsprog
for at gøre de kommende skolebørn klar til skole. Hvordan der helt konkret
arbejdes med disse punkter, kan ses på hjemmesiden. Når de kommende
skolebørn kommer til foråret, deltager de i skolen en formiddag om ugen.
Personale: Kig gerne på hjemmesiden eller plancher i henholdsvis vuggestuen
og børnehaven.
Praktisk info fra vuggestuen:
Barnevogn:

Forældrene skal selv medbringe barnevogn (Der skal tjekkes, at kalechen kan
ligges ned/holde sig selv, at overlærredet kan sættes på, at barnevognen har en
vis højde (pga. af arbejdsstilling) og at barnevognen kan bremses).
 Dyne, pude, insektnet, regnslag, godkendt sele samt tæppe til vinter.
Det er forældrenes eget ansvar at få skiftet sengelinned og skolde sutter.
Bleer: I skal selv medbringe bleer (% buksebleer).
Solcreme: Når det er tid til solcreme, forventes det, at I selv smører jeres barn
ind fra morgenen af, og så følger personalet op igen over middag. Vi har
solcreme.
Tøj: Det forventes, at jeres barn er iklædt tøj, der er til at bevæge sig i samt, er så
vidt mulig, nemt for barnet selv at tage af og på. Derudover skal barnet
medbringe overtøj/fodtøj efter årstiden.
I er selv forpligtet i at sørge for at tøjet passer i størrelsen samt der er tørt tøj til
en ny dag udenfor. Vi har kun ekstra tøj til brug i nødstilfælde.
Det er forældrenes ansvar at få fyldt op i kassen med skiftetøj – dvs. at kommer
der noget beskidt tøj med hjem, skal I tage tilsvarende mængde rent tøj med.
Tjek jævnligt, at størrelserne passer og at det passer til årstiden. HUSK NAVN I
ALT. Vi kan anbefale navnelapper.

Samarbejdspartnere: Som institution har vi forskellige samarbejdspartnere, som
er specielt tilknyttet daginstitutionsområdet i Viborg kommune. Samarbejdet
med disse starter på baggrund af indstilling til PPL (Pædagogisk Praksis og
Læring) som vi laver i samråd og samarbejde med jer forældre. Her kan nævnes
psykolog, logopæd, ergoterapeut, fysioterapeut og ressourcepædagog.
Sygdom: Er jeres barn blevet syg vil vi gerne, at I meddeler dette via Famly. I må
meget gerne skrive, hvad det drejer sig om, hvis det er noget der kan smitte. Vi
følger retningslinjer udstukket fra embedslægen.
Ved sygdom skal barnet holdes hjemme til det er feberfrit og har et normalt
aktivitetsniveau. Ved opkast og diarré holdes barnet hjemme et døgn efter sidste
opkast/diarré.
Hvis jeres barn bliver sygt i løbet af dagen, kontakter vi jer. Selvom barnet ikke
har feber, diarré eller opkast, kontaktes I, hvis barnets almene tilstand ikke er
som normal.
Er det faste personale syg, dækkes skemaet så vidt muligt internt eller ved hjælp
af vores faste vikarer.
Tilsyn: Huset følger Kommunens årlige tilsyn, og rapporten lægges ud på
hjemmesiden.
Takster:

I 2022 er taksterne for vuggestuen 3418 kr. og børnehaven 1947kr.

Åbningstider: Mandag – torsdag: 6.15-17.00, Fredag: 6.15-16.00
Åbningstid er den tid I som forældre kan benytte institutionen. Det vil sige døren
bliver låst op kl. 6.15 og skal kunne låses kl. 17.00 mandag-torsdag og fredag kl.
16.00. Dette indebærer, at I som forældres skal være i institutionen i rette tid, så
I selv kan pakke jeres barn og dets ting sammen inden lukketid.
Vigtige telefonnumre:
Alle afdelinger:
Vuggestuen mobil:
Børnehaven mobil:
Skoleleder:
mail kontoret:
mail leder:

86 68 22 40
60 16 24 97
60 16 24 93
26 66 99 47
kontor@norrea.dk
leder@norrea.dk

Hjemmeside:
Facebook:

www.norrea.dk
https://www.facebook.com/groups/788497624578786

HJERTELIG VELKOMNE TIL NØRREÅ BØRNEHUS

Personalet i Nørreå Børnehus

