Velkommen
til ”Jordegerne”
Prærien – Aulum Kristne Daginstitutions vuggestue

Kære forældre til Thilde
Velkommen
Vi glæder os rigtig meget at være en del af jeres barns nye hverdag. Vi
er klar til at yde omsorg og være nærværende, så der skabes tryghed og
tillid allerede i løbet af de første dage.
Besøg os inden I starter
I er meget velkommen til at besøge os i løbet af de sidste par uger før
opstart. Her vil vi bl.a. kunne fortælle jer, hvilken garderobeplads I får,
hvem der bliver jeres kontaktpædagog samt andre vigtige informationer,
hvor i også kan give info omkring jeres barn. Vi vil gerne, at I ringer og
aftaler en besøgstid.
Faciliteter
Vuggestuen har deres egne faciliteter i institutionen, hvor der er plads op
til 15 børn. Ved ”fuldt børnetal” er der fast tilknyttet to pædagoger og to
pædagogmedhjælper.
Ud over vuggestuens egne faciliteter benytter vuggestuen også i nogen
grad Præriens øvrige muligheder fx værksted, grupperum, fællesområder
og legeplads. Dermed benytter vi os af at være en integreret institution,
hvor børnene stille og roligt kan blive fortrolige med det liv og de
muligheder Prærien kan tilbyde.
Vuggestuen arbejder med afsæt i daginstitutionens værdier og
pædagogisk praksis og vil desuden lægge stor vægt på den
anerkendende tilgang, hvor vi ser barnet, læser og forstår dets behov,
sætter ord på handling, følge dets initiativer og guider det.
Nærvær, omsorg, tryghed, knus og kram er en stor del af vores hverdag
og det ligger vi til en hver tid meget stor vægt på.
Vi vil arbejde på at barnet får gode oplevelser af at være selvhjulpen. Når
vi med udgangspunkt i barnets kunnen og lyst til fx selv at spise, mærke
på maden, deltage i borddækning, hælde mælk op fra små kander, selv

kravle op og ned fra stolene samt ved af- og påklædning styrker vi dets
selvværd og selvtillid.
Dagsrytmen i vuggestuen
kl. 6.25 - 7.30: Der åbnes sammen med børnehaven i fællesrummet, hvor
der er mulighed for at spise morgenmad.
Kl. 7.30: Vi går ind i vuggestuens faciliteter, hvor der forsat er mulighed
for at spise morgenmad og ro til leg i børnenes niveau.
Kl. 8.45: Morgensamling med sange og rim.
Kl 9.00: Formiddagsmad.
Kl. 9.30 - 11.00: Leg og aktiviteter ude og inde.
Kl. 11.00: Frokost, herefter pusles og puttes.
Kl. 14.30: Eftermiddagsbid.
Kl. 16.00: Vuggestuens faciliteter lukkes ned og dagen sluttes af i
fællesrummet sammen med de øvrige børn i Prærien.
Opstart i vuggestuen
Den første dag i vuggestuen er spændende for barnet og ikke mindst for
forældrene. For at give jeres barn den bedste opstart på en ny hverdag i
en ”stor” institution, opfordrer vi til, hvis det er muligt, at I kan være
deltagende eller give barnet korte dage i en vis indkøringsperiode. Dette
aftales individuelt ud fra hver enkelt barns behov.
Forældresamarbejde
Vi prioriterer den daglige dialog mellem forældre og personale meget
højt, hvor små beskeder kan være til stor gavn for barnets trivsel. Vi
tilbyder en forældresamtale, når barnet har gået i vuggestuen i 3 mdr
samt ved 2½ års alderen.
Søvn
Alle børn får ved start i vuggestuen tilbudt en barnevogn eller en krybbe.
Vi ligger stor vægt på at følge barnets egen søvnrytme. Børn i vuggestue
alderen gennemgår en kæmpe udvikling personligt, socialt, motorisk og
sprogligt, derfor er det meget vigtigt at børnene får den søvn de har
behov for, da det er der de bearbejder det de har lært og oplevet.

Søvnmønstret vil ændre sig løbende, hvilket der selvfølgelig altid vil være
en dialog om, mellem forældre og personale.
Kost
Børnene skal medbringe mad til frokost. Dejligt om madkassen er mærket
med barnets navn, vi opfordrer jer forældre til at lave en overskuelig
madpakke, som indeholder rugbrød med pålæg barnet kan lide, samt lidt
grønt at gnave i. Ønsker i at barnet skal smage nye ting, opfordrer vi til
at det er med som ekstra. Vi serverer mælk og vand.
Hvert barn vil få en tallerken og gaffel/ske og vi vil skære deres mad ud i
små hapser. Til de børn der skal have grød, sender I pulver med og vi
laver passende portioner til barnet.
Til eftermiddagsbid er vi en del af Præriens madordning.
Her ud over følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger if. til kost.
Tøj
Hvert barn får en garderobe til alt deres overtøj og fodtøj. Her er det
vigtig at tøjet hænger overskueligt, så barnet (de ældste) selv kan
tage/finde noget af tøjet.
På badeværelset vil hvert barn have en kasse til skiftetøj ( body, trøjer,
busker, strømper, savlesmækker), sovetøj, sut, bamse/klud m.m.
Det er vigtig at der er navn i alt deres tøj, på sutten og tøjdyret/klud.
Aflevering og afhentning
En god start i vuggestuen for børnene begynder med en god aflevering.
Vores erfaring er at, det er vigtigt at man er en tydelig forældre når der
bliver sagt farvel og så ikke gøre det for langt så barnet bliver forvirret.
Ved afhentning er det fint at hjælpe barnet færdig med den leg det er i
gang med men ikke påbegynde ny leg. Igen vigtigt at være tydelig som
forældre så barnet ved hvad der skal ske.
Billedcollage
Vi vil gerne om I vil medbringe et billede af barnet, mor, far,
bedsteforældre, kæledyr el. anden betydningsfuld person for jeres barn.
Vi vil lave en billedcollage, der kan hænge på stuen, til glæde og tryghed
for barnet.

Det er os der arbejder ved ”Jordegerne”
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