Velkommen i Børnehaven
Myretuen

VI HAR ALTID VARM
KAFFE PÅ KANDEN
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Velkommen
Denne folder indeholder en række
praktiske informationer i forhold til dit
barns start i Børnehaven Myretuen.

Ankomst og afhentning
Det er vigtigt, at I som forældre siger
goddag til personalet, så vi ved, I er
kommet. Ligeledes er det vigtigt, at I siger
farvel, når I går hjem. Der skal gives
besked, hvis barnet hentes af andre end
forældrene. Dette kan gøres på
trykskærmene.
Børnehaven er mobilfri zone, så dit fokus
er rettet mod din ”guldklump”.

Åbningstider
Mandag – Torsdag 6.15 – 16.30
Fredag 6.15 – 15.30
Lukkedage
d.5. juni
d.24. december
Ferielukket med sampasning i anden
børnehave:
Uge 28 – 29 – 30
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Dagsrytme
Ca. tidspunkter
6.15

Børnehaven åbner, og der er
mulighed for at spise
morgenmad. Der serveres
hjemmebagte (varme) boller
og havregryn.
9.30-12.30 Vi spiser frugt og har
læreplansaktiviteter. Herefter
spiser vi frokost.
12.00-13.30 Middagslur for de børn, der
har behov for det.
12.30-14.00 Udeleg på legepladsen.
13.30-14.30 Eftermiddagsmad.
14.30-16.30 Leg, aktiviteter og
oprydning.

eftermiddagsmadpakke – gerne groft
brød med lidt frugt eller grønt, så
blodsukkeret kan holdes stabilt om
eftermiddagen. For at bibeholde en sund
kostpolitik frabedes slik og kage i
madpakken. Vi frabeder også saftevand,
juice og lignende.
Påklædning
Vi er ude i al slags vejr, medbring derfor
tøj der passer til årstiden. Man har om
vinteren mulighed for at tilmelde sit barn
vores handskeklub. Her betaler man 50
kr. og så er der altid tørre og varme
handsker. (Handskerne bliver i
børnehaven).

Mødetider
Vores samlinger starter kl. 9.30. Kom
derfor gerne inden samlingen – det er
ofte svært for et barn at komme ind midt i
samlingen.
Hvad skal der være i en
børnehavetaske?
Mad
Fra 1. marts har vi en forældrearrangeret
og forældrebetalt frokostordning. Da den
er forældrearrangeret, skal man melde sit
barn til ordningen, hvis man ønsker at
deltage. Betaling opkræves af
pladsanvisningen sammen med
betalingen for daginstitutionspladsen og
er p.t. 587 kr. pr. mdr. i 11 mdr. (juli mdr.
er betalingsfri). Ordningen omfatter
frokost og eftermiddagsmad. Derudover
skal I medbringe et stykke frugt om dagen
til den fælles formiddagssamling. Frugten
lægges i frugtskålen ovenpå køleskabet i
køkkenet.
Er barnet ikke tilmeldt frokostordningen,
skal der medbringes en god og sund
madpakke til frokost, et stykke frugt til
den fælles formiddagssamling og en
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Skiftetøj
Der skal medbringes 2 sæt skiftetøj:
-Strømper
-Underbukser
-Bluser
-Bukser
-Bleer (hvis barnet bruger det)
-mm.
Der SKAL stå navn på alle dit barns
ting.
Brug gerne kurven, der står på barnets
garderobeplads.
Børnefødselsdage
Vi fejrer barnets fødselsdag i en mindre
gruppe. Vi synger fødselsdagssang og
spiser lækker frugt, der er pyntet med
flag. Der bliver sørget for, at barnet føler
sig i centrum og dermed mærker, at det
er hans/hendes dag. I skal som forældre
ikke medbringe noget. Børnehaven
sørger for dette.
Fravær
Ved fridage eller sygdom skal der gives
besked inden kl. 9.00. Dette kan gøres på
SMS til børnehavens telefon.

Et godt link er www.sygeboern.dk
Garderobe
I garderoben er der mange børn og stor
aktivitet. Vi arbejder på at lære børnene
at rydde op efter sig, så dette må I som
forældre gerne hjælpe til med.
Legetøj
Sidste fredag i hver måned må alle børn
medbringe 1 stk. legetøj hver. Alle andre
dage bruges børnehavens legetøj.
I opstartsfasen er det selvfølgelig okay at
medbringe bamse, sutter mm.

Forældre-opbakning.
Vi forventer, at I som forældre deltager i
børnehavens arrangementer og er aktivt
deltagende i Jeres barns børnehave.
De værdier, børnehaven har, skal der
bakkes op om, således at vi sammen kan
skabe en optimal hverdag for os alle.

Sygdom hos børn
Hvis jeres barn er blevet syg, vil vi rigtig
gerne have besked. Reglen er, at børn
ikke kan modtages i institutionen, hvis de
er syge. Barnet er sygt, når det har feber,
og kan også være sygt uden feber, f.eks.
ved slem forkølelse, hyppig diarré,
øjenbetændelse, eller når det ikke er i
stand til at deltage i både inden- og
udendørs aktiviteter. Når vi ringer efter jer
ved barns sygdom, er det fordi jeres barn
har det skidt og har brug for sin mor eller
far. Vi forventer derfor, at I kommer og
henter jeres barn hurtigst muligt.
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Mikkel
Pædagog
Hvem er hvem?
Britta
Leder

IT Ansvarlig

Anja
Pædagog
Majbritt
Teamleder

TR

Charlotte
Køkkenassistent og
pædagogmedhjælper
Solveig
Pædagog
Henrik
Kontorassistent (3 timer
ugentlig)
Rikke
Pædagog
Medarbejderrepræsentant i
forældrebestyrelsen

Christina
Pædagog
Medarbejderrepræsentant i
forældrebestyrelsen

Julie
Pædagog
Arbejdsmiljørepræsentant
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Adresse

Børnehaven Myretuen
Egeballe 1a, 5672 Broby
Tlf.: 72 53 44 20
E-mail: myretuen@fmk.dk
Hjemmeside: www.myretuen.fmk.dk
Børne intra: myretuen.fmk.dk/intra/

Tryk på ? når i logger ind på intra første gang.

