Forældreflyer

Kære børn og forældre

Opstartssamtale (ved opstart i vores institution).

Vi ønsker jer varmt velkommen til Daginstitution Drejens.

Overleveringssamtale (Mellem vuggestueafdelingen og

Denne flyer, indeholder nogle af de mest nødvendige

børnehaveafdelingen).

informationer.

Skolestartssamtale (Når barnet skal videre i skole).

Ønsker I flere eller uddybende informationer –

Herudover er det altid muligt, at afholde samtaler,

kan I orientere jer på Nem-intra, eller henvende jer til

hvis I eller vi har behov herfor.

personalet.

Vi informerer om hverdagen via NEM-intra og via fotoslides i institutionen.

HVEM ER VI?
Vi er en integreret daginstitution med børn i alderen 0-6

FORÆLDREBESTYRELSEN

år. Vi er delt i en vuggestueafd. og en børnehaveafd.

Bestyrelsen består af:

VORES VÆRDIER

-

Forældrerepræsentanter valgt af forældre.

-

Medarbejderrepræsentanter valgt af persona-

Vi arbejder på alle områder ud fra værdierne:
Fællesskab – Faglighed – Det overraskende og udfor-

le.
-

Lederen er sekretær i bestyrelsen

drende.

Der er hvert år valg til forældrebestyrelsen –

Vi ser vores rolle som et supplement til hjemmet.

valgperioden er 2 år.

Vores professionelle tilgang til alt hvad vi gør er til gavn
for barnet.

MAD OG MÅLTIDER
Vi har i institutionen en mad- og måltidspolitik som kan

ÅBNINGSTIDER

læses på Nem-intra.

Mandag – fredag kl. 7.00 – 17.00

Vi ser det som vores opgave, at bidrage til barnets sund-

Vi har lukket Juleaftensdag og Grundlovsdag.

hed via økologiske råvarer og mad uden sukker.

Vi har behovsåbent med 2 andre institutioner:
-

Dagene mellem jul og nytår,

FØDSELSDAGE

-

De 3 dage før påske

Alle børn bliver fejret i institutionen på deres fødselsdag.

-

Dagen efter kr. himmelfartsdag.

Barnet er i centrum på barnets præmisser.

-

Uge 28 + 29

Vi gør det til barnets dag, som barnet kan li’ det.
Barnet må gerne medbringe noget mad til uddeling til de

AFLEVERING OG AFHENTNING

andre børn i gruppen.

Når I afleverer/henter jeres barn skal I tjekke barnet ind

Dog skal det være noget IKKE-sukkerholdigt (ikke slik og

på teamets IPad.

kage)

I skal herudover altid sige goddag eller farvel til en med-

Brug fantasien, spørg vores køkkenleder eller hent inspira-

arbejder.

tion i vores ide-mappe på teamet/gruppen.

Kl. 7.00-7.30 er afdelingens børn samlet på ét team.
Kl. 7.30 modtages børnene på eget team/gruppe.

SYGDOM OG MEDICIN

Kl. 16.00 er afdelingens børn samlet på ét team eller på

Vi følger sundhedsstyrelsens regler, som I kan læse på:

legepladsen.

http://sundhedsstyrelsen.dk.
Hvis vi skal give barnet medicin, skal følgende være

FORÆLDRESAMARBEJDE
Vi vægter samarbejdet med vores forældre højt.

overholdt:
-

Vi har en forventning om et gensidigt samarbejde,
hvor både I og vi bidrager og deltager.
Vi tilbyder følgende samtaler:

Barnets skal have medicin så ofte, at det ikke
kan nås i hjemmet.

-

Barnets navn og dosering skal stå på medicinen.

