VELKOMSTFOLDER
Nørreskovens Naturbørnehave

Version februar 2017

Velkommen
Vi vil med denne velkomstfolder gerne byde Jer velkommen i Nørreskovens Naturbørnehave. Vi håber
at folderen kan give Jer et grundigt indblik i de praktiske og pædagogiske forhold, der knytter sig til at
skulle have sit barn i vores børnehave – har I spørgsmål inden Jeres barns start er I velkommen til at
kontakte os

Om Nørreskovens Naturbørnehave
Nørreskovens Naturbørnehave er en kommunal børnehave for 2,9-6 årige. Børnehaven er en afdeling
der ledelsesmæssigt hører under Stevning Børnehus.
Nørreskovens Naturbørnehave er mobil – det vil sige at vi opholder os 2 til 3 måneder på samme
stadeplads, hvorefter vi flytter. Det er en turnus mellem 4 pladser. Der er fastlagt 3 stadepladser i
Nørreskoven samt en ved Sjellerup.

Fysiske forhold i Nørreskovens Naturbørnehave
Fysisk består Nørreskovens Naturbørnehave af tre skurvogne:


I Aktivitetsvognen er der grupperum, garderobe og børnetoilet. Her er der mulighed for at
tegne, lave kreative aktiviteter, lave puslespil mv.



I Legevognen er der grupperum, garderobe og børnetoilet. Her er der mulighed for at bygge
med Lego, lege med dukker og biler eller læse en bog mv.



I Køkkenvognen er der køkken, toilet og opbevaringsrum

Åbningstider
Fuldtidsplads:
Mandag - torsdag

06:00 – 16:45

Fredag

06:00 – 16:10

Deltidsplads:
Mandag - fredag

08:00 - 13:36

Kontaktinformation
Nørreskovens Naturbørnehave har postadresse ved
Stevning Børnehus
Skolevænget 14, Stevning
6430 Nordborg
Vi kan kontaktes på mobiltelefon 27 52 32 12 – også via SMS
Vores mailadresse er norreskovens.naturbornehave@gmail.com - Leder Mette Ringsgaard træffes på
mrin@sonderborg.dk
Telefonnummer til Stevning Børnehus er 74 45 86 37 - Dette nummer kan anvendes de dage vi er i
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Stevning Børnehus, eller hvis der opstår en akut situation og vi ikke træffes på mobil. Personalet i
Stevning Børnehus kan da prøve at træffe personalet på deres privatnummer - Denne mulighed skal
kun anvendes i akutte situationer

Personale
Assistent:
Anne Kindberg

Assistent:
Michael Lyck

Pædagogisk
Assistent
Lasse Bredal

Pædagogmedhjælper:
Anne Mette Frost

Assistent:
Louise R. J. Petersen

Foruden det faste personale kan der være ansat ressourcepersoner visiteret til bestemte børn
Se fuldstændig oversigt på vores hjemmeside

Om at starte i børnehave
Det kan være en stor omvæltning at starte i børnehave. Det er en helt anden hverdag end i vuggestue
eller dagpleje. Vi vil derfor gerne fortælle Jer lidt om hvad der er vigtigt i den første tid, for at sikre at
Jeres barn får en god og tryg start i Nørreskovens Naturbørnehave.
Overdragelsesmøde
Inden Jeres barn starter i Nørreskovens Naturbørnehave bliver I inviteret til et overdragelsesmøde
sammen med Jeres barns dagplejer. På mødet lærer vi hinanden at kende, og I og Jeres dagplejer har
mulighed for at fortælle omkring Jeres barn. Vi kontakter dagplejeren som giver Jer besked om
tidspunktet.
I vil få udleveret en folder omkring vores IT system Nembarn. Vi tilstræber at al nødvendig information
om Jeres barns opstart kan hentes digitalt, således at I derhjemme kan læse materialet grundigt
igennem, og få et indblik i Jeres barns kommende hverdag.
Den første uge
Det er vores erfaring at en god og tryg start i Nørreskovens Naturbørnehave betyder meget for Jeres
barns videre trivsel. Vi anbefaler derfor at I indkører Jeres barn den første uge således:
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5

1-2 timer sammen med mor/far om formiddagen - medbring madpakke så Jeres barn
kan spise sammen med de andre børn
1-2 timer alene om formiddagen – medbring madpakke så Jeres barn kan spise
sammen med de andre børn
3-4 timer hvor Jeres barn evt. prøver at sove hvis der er behov for det
3-4 timer hvor Jeres barn evt. prøver at sove hvis der er behov for det
5-7 timer hvor Jeres barn har en almindelig børnehavedag

Forældresamarbejde og samtaler
Nembarn
Alle praktiske informationer kommer via Nembarn, som er vores digitale kommunikationsplatform.
Oplysninger som er permanent tilgængelige er gemt under opslaget ”Opslagstavlen”.
I skal orientere Jer via Nembarn mindst 1 gang ugentligt – på Nembarn finder I alle relevante
informationer om Jeres barns hverdag eks. aktivitetsplaner, invitationer, nyhedsbreve etc. Alle relevante
informationer for den kommende uge er tilgængelig senest fredag kl. 18:00 hvilket giver Jer weekenden
til at logge på og orientere Jer. Manuelle sedler sendes kun ud, hvis anledningen kræver en underskrift
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Opstartssamtale
Efter Jeres barns første 3 måneder tilbyder vi en samtale på 45 min. hvor vi gør status på den første
tid. Hvis I inden da har behov for at snakke om Jeres barns hverdag, så kom og sig til. Så finder vi tid
til at snakke om hvordan vi bedst muligt sikrer Jeres barn en god og tryg start og hverdag i
Nørreskovens Naturbørnehave. Til samtalen vil vi også gennemgå Jeres barns sprogvurdering og
Dialogprofil. Inden samtalen modtager i et spørgeskema til både Dialogprofil og sprogvurdering

Midtvejssamtale og skolesamtale
Efter ca. 1,5 år – omkring tiden hvor Jeres barn fylder 4 år, tilbyder vi en midtvejssamtale. Forinden
samtalen udarbejder personalet en Dialogprofil og I modtager et spørgeskema som bedes besvaret.
Inden overgang til skole tilbydes en skolesamtale.

Trivselssamtaler
Alle børn bliver trivselsvurderet 2 gange årligt. Giver vurderingen anledning til fokus på Jeres barns
trivsel og udvikling, tilbydes I en samtale umiddelbart bagefter. Forinden modtager I et spørgeskema til
Dialogprofilen, som udfyldes elektronisk.

Forældresamarbejde og forventninger
Der er god mulighed for et tæt forældresamarbejde. Vi opfordrer jer til at fortælle, hvis der er noget, I er
utrygge ved, usikre på eller undrer jer over - sig frem - så vi har mulighed for enten at ændre det, eller
forklare, hvorfor vi gør, som vi gør.
Vi tilstræber at holde et højt informationsniveau. Vi tager dagligt billeder som vi deler via Nembarn.
Gennem billederne kan I følge med i hvad der sker i hverdagen for Jeres barn.
Vi har vores egen Facebook side hvor vi laver opslag omkring dagens aktiviteter – der er ikke billeder
af børnene på Facebook pga. ophavsrettigheder – Søg efter ”Nørreskovens Naturbørnehave” og tryk
”Like”

Modtagervoksen og tovholder
Når vi får besked om at Jeres barn skal starte i Nørreskovens Naturbørnehave tildeler vi en
modtagervoksen – det er den voksen som faciliterer overgangen fra dagpleje samt er ekstra obs. på
Jeres barn den første tid. Efter opstartssamtalen evaluerer vi på Jeres barns behov. Hvis vi vurderer at
der skal være fokus på Jeres barns trivsel og udvikling tildeler vi en tovholder som f.eks. arbejder med
sprogtilegnelse eller relationsdannelser.

Pædagogik og politik
Formålet med Nørreskovens Naturbørnehave
Formålet for Nørreskovens Naturbørnehave er at børnene har mulighed for at:


Lære om naturen i naturen (Naturens cyklus, dyreliv, planteliv i forskellige områder,
vejrfænomener)



Lære at respektere naturen (farer, miljø, forurening, hensyn til dyr og planter)



Være aktive, i - om og med Naturen

I, betyder at der udøves fysisk udfoldelse i varieret terræn. Børnene kan klatre i træer og i tov, der skal
hentes brænde, der skal bæres stammer, der skal bygges, løbes og balanceres. Den motoriske
udvikling bliver helt naturligt udfordret og derved udviklet.
Om, betyder at sproget helt naturligt bliver udviklet, fordi der er tid til at samtale om det der findes i
skoven, om det der fanger børnenes interesse. Der er tid til at sætte ord på, der er tid til at fortælle.
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Med, betyder at naturen undersøges, naturfænomener følges, børnene iagttager, børnene undres børn og voksne begejstres sammen og der laves forsøg. Børnene får en helt naturlig
naturvidenskabelig viden.
Vores pædagogiske læreplan kan findes på vores hjemmeside eller Nembarn – Her kan I læse mere
om værdigrundlag, læringssyn og læringstemaer.

Forældrebestyrelsen og forældrerådet
Der vælges 5 medlemmer af gangen og 2 suppleanter. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år
vælges 2 medlemmer. Suppleanter vælges for et år af gangen. Der er valg i 2. kvartal hvert år.
Forældrebestyrelsen er fælles for hele Als Nord. Formanden for forældrerådet fungerer som medlem i
forældrebestyrelsen

Politikker
Vores Politik for maddannelse – det som før var en kostpolitik - findes via Nembarn. Øvrige politikker
kan også ses via Nembarn.

Læreplan og årsplan
Den pædagogiske læreplan og årsplan, er tilgængelig via Nembarn. Årsplanen er en overordnet
udmøntning af arbejdet med den pædagogiske læreplan samt Sønderborg Kommunes indsatsområder

Forældrebetaling
Information om forældrebetaling findes på Sønderborg Kommunes hjemmeside - Her kan også læses
om søskendetilskud og fripladstilskud. Information om forældrebetaling findes også på Nembarn

Hverdagen i Nørreskovens Naturbørnehave
Dagens gang
06:00

Nørreskovens Naturbørnehave åbner. Dagen starter roligt med leg og små aktiviteter.
Medbragt morgenmad kan spises.

08:00-08:45:

Børnene får en mad fra madpakken.

09:00-11:00:

Ca. 09:00 samler vi alle børn og fortæller om dagens gang samt snakker om diverse
emner. Hvis dit barn møder herefter kan vi ikke garantere vi er hjemme ved
stadepladsen
Vi laver aktiviteter. Aktiviteterne er forskellige – både planlagte og spontane for at give
børnene rum til medbestemmelse. Til tider er børnene delt op i grupper, andre gange
vælger børnene frivilligt hvad de vil.

11:00-11:30:

Vi spiser madpakker. Børnene drikker vand fra deres drikkedunk.

11:30-13:30

De mindste børn har mulighed for at sove. Andre børn kan lege frit eller deltage i
aktiviteter.

13:30 – 14:00

Frugt starter – Børnene spiser af deres madpakker og frugtordningen supplerer med
frugt/grønsager/brød/mælkeprodukt
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14:00 – 16:00

Fri leg eller aktiviteter. Personalet rydder let op
Hvis Jeres barn er sulten kan det spise det sidste fra madpakken

16:45

Børnehaven lukker (fredag kl. 16:10)

Praktisk info
Sikkerhed og forsikring
Når vi færdes ude medvirker personalet til konstant opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau. Vi
medbringer altid mobiltelefon.
Ved færdsel udenfor stadepladsen gælder børnehavens trafikpolitik.
Jeres barn er ikke dækket af børnehaven – I skal derfor tegne en privat ulykkesforsikring.
I hver vogn er der opsat en sikkerhedsinstruks i tilfælde af en ulykke. Instruksen forklarer bl.a.
hvorledes der rekvireres udrykningskøretøjer til hver stadeplads - når vi skifter stadeplads bedes I
derfor orientere jer om den aktuelle sikkerhedsinstruks
I hver vogn er der også opsat brandmateriel. I tilfælde af brand bør I altid søge væk fra brand der er
opstået tæt på gasflasker. Gasflaskerne hænger på bagenden af hver vogn og er markeret med et gult
skilt.
Jeres barn må ikke bære hals, finger eller øresmykker. Ligeledes må der ikke være snore i tøjet idet
disse udgør en kvælningsrisiko. Halstørklæde må ikke anvendes, brug en halsedisse/elefanthue

Rygning
Jævnfør Sønderborg Kommunes rygepolitik, må der ikke ryges i Nørreskovens Naturbørnehave ved
aflevering, afhentning eller til arrangementer. Al rygning skal foregå uden for stadepladsen samt ude af
syne for børnene.

Fridag og ferie
Holder Jeres barn fri vil vi gerne vide det. Fridage og ferie skal registreres via Nembarn. Send også
gerne en SMS til os, hvis Jeres barn holder en enkelt fridag

Morgenmad
Jeres barn må gerne medbringe morgenmad hjemmefra eller have lidt ekstra i madpakken til de tidlige
formiddagstimer. Hvis morgenmaden kræver mælk, skal dette medbringes hjemmefra.

Legetøj
Privat legetøj må ikke medbringes i Nørreskovens Naturbørnehave. Sovebamser må medbringes hver
dag. Når der er sne må Jeres barn gerne medbringe en kælk/slæde. Ligeledes kan Jeres barn
medbringe sin egen cykel de dage vi er i Stevning Børnehus, samt på cykeldage – se aktivitetsplan vi
Nembarn. (Husk cykelhjelm!)

Frugtordning
Se Nembarn for info omkring frugtordning

Færdsel
For hver stadeplads gælder der nogle regler for færdsel i bil. Vi informerer på Nembarn inden hvert
stadepladsskifte
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Kartotekskort
Kartotekskort udfyldes via Nembarn og skal løbende ajourføres så det passer med Jeres barns data.
Særlige kosthensyn kan noteres her, og ligeledes er det vigtigt at I angiver eventuelle allergier.

Blebørn
Hvis Jeres barn bruger ble, skal I selv have bleer med. Undgå buksebleer (Up n' go) da Jeres barn, så
skal have alt tøjet af hvis blot en våd ble skal skiftes. Hvert barn har en kurv ved puslebordet med bleer.
I skal selv tjekke beholdningen pg beregne ca. 4 bleer til hver dag. I skal ikke medbringe vådservietter
med mindre Jeres barn skal bruge et bestemt mærke. Vores vådservietter er parabene og parfumefri.
Vi har zinksalve fra apoteket til at smøre med. Husk selv at medbringe bleer hvis vi skal i Stevning
Børnehus.

Aflevere og hente
Ved aflevering om morgenen skal Jeres barn registreres i en protokol - vær derfor opmærksom på at
have sagt godmorgen til mindst en voksen, så vi ved at Jeres barn er mødt.
Hvis andre end forældremyndighedsindehaverne skal hente Jeres barn skal vi vide besked. I kan give
mundtligt besked, ringe eller sende en SMS. Permanente afhentningstilladelser kan angives på
kartotekskortet via Nembarn. Jeres barn må ikke færdes alene på P-pladsen/vejen

Lukkedage og ferie
I kan læse om de kommunale lukkedage på sonderborgkommune.dk – lukkedagene skal ses som en
generel lukning og pasning kan kun finde sted hvis ikke I har andre muligheder. Lukkedagene bliver
varslet via Nembarn og har I behov for pasning skal det oplyses senest 6 uger inden. Spørg efter
blanket ved personalet.
Op til ferier bedes angive Jeres pasningsbehov via Nembarn– dette er nødvendigt af hensyn til
personalets ferieafvikling og personalenormering i ferieperioder.
Vi kan ikke garantere at der er kendt personale på arbejde på lukkedage. Pasning på lukkedage
foregår i Børnebyen Havnbjerg

Medicinering
Personalet ordinerer kun receptpligtig medicin der gives for kroniske sygdomme. Medicin gives efter
sundhedsstyrelsens retningslinjer. Medicin skal altid være i original emballage påført navn, cpr-nummer
og dato. Dosering skal tydeligt fremgå. Medicin, creme eller spray må ikke opbevares i garderoben,
men skal afleveres til personalet. Så vidt muligt skal medicin gives i hjemmet hvis muligt. Medicin
ordineres kun efter forudgående aftale.

Sove til middag
Vi putter sovebørnene ca. 11:30. De sover til de vågner jf. Sønderborg Kommunes retningslinjer.
Jeres barn må gerne medbringe et sovedyr og en sut. Vi sørger for sovepose og madras
Hvis det ikke er muligt at sove informerer vi jer pr. SMS tidligst muligt – sådan en situation kan opstå
hvis det tordner eller der er meget koldt.

Fødselsdage
Vi fejrer gerne Jeres barns fødselsdag og I må meget gerne medbringe noget hjemmefra til at dele ud.
Børnehavens Politik for maddannelse skal dog respekteres.
Vælger I at invitere hjem privat udenfor børnehavens åbningstid, henstiller vi til at I ikke deler
invitationer ud i børnehaven, da vi ikke vil fremme at nogen inviteres og andre ikke. Vil I holde Jeres
barns fødselsdag i hjemmet i børnehavens åbningstid, skal i selv bekoste transporten
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Solcreme
Forår og efterår er det vigtigt at smøre øre, nakke og næse med solcreme. Om sommeren skal hele
kroppen smøres med høj faktor. En tynd bomuldbluse og en solhat er god beskyttelse mod solens
stråler. Børnehaven sørger for parfumefri/parabenefri solcreme af passende faktor, og vi gensmører
ved behov. Har dit barn behov for en særlig solcreme kan i selv medbringe, men den må ikke
opbevares i garderoben

Syge børn
Syge eller sløje børn skal ikke i børnehave, da de smitter de andre børn og personalet. Hvis Jeres barn
bliver sløj i løbet af dagen kontakter vi Jer. Jeres barn må komme i institutionen når det kan deltage i
almindelige aktiviteter uden særlig pasning – se Opslagstavlen på Nembarn for info om sygdom. Er vi
ramt af smitsomme sygdomme i børnehaven vil det blive meddelt via Nembarn, så hvis dit barn får en
smitsom sygdom skal vi have besked.
Alt sygdom skal registreres via Nembarn – også enkelte sygedage, da jeres barns sygedage indgår i
trivselsvurderingen som foretages 2 gange årligt. Send også gerne en SMS med besked.

Ved dårligt vejr.....
Hvis adgang til skoven er umulig eller vejrforholdene ikke er sikre for børnenes ophold i skoven,
tilbydes pasning i Stevning Børnehus, hvor personalet fra Nørreskovens Naturbørnehave vil være til
stede hele dagen. I tilfælde af at vi ikke kan komme i skoven meddeles dette via SMS senest kl. 18:00
dagen inden.

Når vi er i Stevning Børnehus…..
Jf. ovenstående er der perioder hvor pasning foregår i Stevning Børnehus


Pga. vejret



Ferie og helligdagsperioder



Fælles aktiviteter og projekter

Såfremt vi er i Stevning Børnehus skal I være opmærksomme på at:


Bruger Jeres barn ble, skal i selv medbringe – bare opbevar dem i garderoben



Hvis Jeres barn til hverdag medbringer medicin, creme etc., skal I selv sørge for at det kommer
med til Stevning Børnehus



I Stevning Børnehus må Jeres barn medbringe privat cykel – husk hjelm.



Vores egne åbningstider gælder selvom vi er i Stevning Børnehus
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Udstyr som skal medbringes dagligt
Madkasse med navn på…
En madkasse, hvor låget sidder fast, er det mest optimale, så bliver låget ikke væk. Derudover skal
madkassen være nem at åbne, da det er en ærgerligt hvis alle madder havner i skovbunden, fordi låget
driller. Madkassen må ikke være for stor, den skal kunne være i en rygsæk sammen med en
drikkedunk. Undgå madkasser af metal da de ruster nemt.
Sammenlagte madder, der separat er pakket ind i pergamentpapir, er at foretrække – papir kan nemlig
brændes på bålet. Evt. remoulade etc. kan gemmes under pålægget da maden ikke bliver snasket,
hvilket nemt sker på gåture.
I forbindelse med at Nørreskovens Naturbørnehave gerne vil lære børnene om bæredygtig adfærd vil vi
gerne have at stanniol ikke anvendes i madpakken. Undgå husholdningdfilm da det er svært for Jeres
barn at pakke ud – brug evt. mindre plasticbøtter nede i madkassen

Drikkedunk
En god tæt drikkedunk medbringes dagligt. Om morgenen kan drikkedunken placeres i de opstillede
kasser. Drikkedunken skal TYDELIGT mærkes med navn. En dunk med drikketud er at foretrække frem
for skruelåg.

Rygsæk
Jeres barn skal medbringe en rygsæk som kan bruges når vi skal på tur. Rygsækken skal kunne lukkes
over brystet så den sidder godt på ryggen. Det er vigtigt med en god rygsæk så Jeres barn kan
bevæge sig uhæmmet når vi er på tur. Køb den ikke for stor 5-7 liter er fint. Rygsækken skal være i
garderoben og være tom. Husk navn på rygsæk.

Beklædning og skiftetøj
For at Jeres barn kan have en aktiv og udfordrende hverdag er det vigtigt at udstyret er i orden – Se
vores Garderobeguide for at få et overblik over nødvendig beklædning

Links
Hjemmeside for Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave

Spørgsmål....
I er altid meget velkommen til at ringe til os eller spørge personalet, når Jeres barn er startet. Vi ser
frem til en god tid sammen med Jeres barn og et godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Personalet i Nørreskovens Naturbørnehave
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