Fødselsdage
Vi tager selvfølgelig gerne hjem til fødselsdage, men vi anbefaler at 3 års fødselsdagen bliver
holdt i børnehaven. Så fejrer vi barnet i børnehaven, og man må gerne have en ting med
som kan deles ud, eller bage en kage. Husk altid at aftale hvordan og hvorledes med personalet på stuen.
Infotavler
På hver stue er der info tavler, hvor der står hvis der er noget man skal være ekstra opmærksom på f.eks. hvis der er en tur ud af huset. Der står også noget om hvad de har lavet i løbet
af dagen, som også er en rigtig god idé at læse, så man har noget man kan spørge ind til over
aftensmaden.
Legetøj
Vi har masser af legetøj i børnehaven, legetøj til alle aldre. Dog kan det ind imellem være
rart at tage et stykke legetøj med hjemmefra, som skal vises frem eller benyttes i en god leg.
Vi afholder ikke legetøjsdage i Vimmerby, men børnene må gerne medbringe et stykke legetøj i hverdagen. I vurdere som forældre, om jeres barn må have legetøj med i børnehaven —
Det er på eget ansvar at jeres barn medbringer legetøj i børnehaven.
Intra
Når jeres barn starter i børnehave får I et login til intra, som er en kommunikations side på
Holstebro Kommunes hjemmeside. Her har I mulighed for at se billeder, læse nyhedsbreve,
læse beskeder, melde til/fra feriepasning, melde om dit barn er syg og meget andet. Vi forventer at I selv holder jer opdateret på intra, og vi vil meget gerne hvis I selv skriver inde på
intra når jeres barn er syg/ holder fri.
Sidst og ikke mindst
Husk dialogen er det bedste redskab, i samarbejdet om jeres barns trivsel i børnehaven. Så
er der noget I undres over, er nysgerrige på, så kom endelig :O)
Vi glæder os til at lærer jer og jeres barn at kende

Velkommen i

Kære forældre

Her er en kort beskrivelse af en typisk hverdag i Vimmerby

Vi vil gerne byde jer velkommen til Børnehaven Vimmerby. Vimmerby er en børnehave der
er normeret til 140 børn fordelt på 4 teams, Småland, Lønneberg , Katholt og Krageøen. I
hvert team er der 2 spisegrupper. Vi har børn i alderen 3-6 år.

Kl. 6.30 åbner Vimmerby i fælleskøkkenet ved Katholt/Krageøen.

Der kommer ofte en masse spørgsmål når barnet skal starte i børnehave, derfor denne pjece.
Hvis der er noget du er i tvivl om så kontakter du personalet, hellere spørg en gang for meget
end en gang for lidt.
Opstart
Vi anbefaler at den 1. dag i børnehaven bliver kort, gerne kun til middag. Det er en rigtig god
idé hvis en forældre kan være med hele den 1. dag. Barnet er tryggere når I står med på sidelinjen, der er jo mange nye voksne og børn at forholde sig til. Den 2. dag kan barnet evt. selv
være i børnehaven nogle timer om formiddagen, alt efter hvilke signaler jeres barn sender.
Nogle børn har måske brug for I er med i børnehave 2 dage. Vi anbefaler, hvis det er muligt,
at barnet også bliver hentet til middag dag 2, da der er mange nye indtryk der skal for bearbejdes.

Kl. 7.00 er der mødt personale ind til hver stue, og vi fordeler os ud i grupperne.
Kl. 8.30 spiser vi grønsager og knækbrød. Når børnene er færdige, skal de enten udenfor, i
hallen eller være indenfor.
Kl. 11.00 spiser vi madpakker. Vi har samling inden madpakker hvor der bliver snakket om
forskellige emner f.eks. dinosaurer eller hvordan man skal behandle hinanden.
Kl.12.00 går vi enten udenfor, i hallen eller bliver indenfor, alt efter om det er en lige eller
ulige uge. Spørg om dette på stuen.
Kl. 14.00 spiser vi frugt og boller. Efter frugt og boller er der leg på stuen/ i huset
Kl.16.00 lukkes teamene ned og børnene samles i fælleskøkkenet ved Katholt/Krageøen.
Kl. 17.00 lukker børnehaven. - Fredag kl.16.00
Garderobe

Herefter kan man, alt efter hvordan barnet har reageret på opstarten, aftale hvordan resten
af ugen skal forløbe.

Børnene har hver deres garderobe ved indgangen, her hænger deres overtøj og i kassen skal
deres skiftetøj være.

Alle børn har en skuffe på stuen hvor de kan putte tegninger i og andre ting der skal gemmes,
men skufferne bruges også til tryghedsting som f.eks. en lille bamse/sut eller sutteklud.

Det er vigtigt at børnene har tøj med der passer til vejret, så de ikke fryser/ sveder når de er
ude. I skal hænge deres overtøj op så de selv kan tage det ned og være selvhjulpne i at tage
tøj på. Det øger børnenes selv følelse når de selv kan, og ikke behøver at spørge om hjælp.

Venskaber og legerelationer
I børnehaven har vi fokus på børnenes trivsel og udvikling. Børnenes venskaber og legerelationer prioriteres højt.
Vi planlægger aktiviteter/forløb hvor vi ud fra børnenes alder, relationer mm. skaber de bedste rammer for børnenes udvikling og trivsel.
Frugt ordning

Børnene skal på skift have frugt, grønsager, knækbrød og boller med til de resterende børn
på stuen. Dette gør at man ca. skal have frugt med en gang om måneden. Der hænger en
seddel på hver stue/ og på intra en plan over hvem der skal frugt med hvilken dag.
Frugt og grøntsager skal være klar til brug, dvs. det skal være skyllet og skåret ud så det lige
er til at lægge på en tallerken og servere for børnene.
Der er inspiration til hvad man kan tage med og mængden på intra. Ved tvivl så spørg.

Udover overtøj skal de som minimum have 2 sæt skiftetøj med, som ligger i kassen på garderoben.
Vi forventer at I dagligt tager et tjek på børnenes garderober, og ser om der er vådt/ beskidt
tøj der skal med hjem, og at i supplerer med nyt når det er nødvendigt.
Hver fredag skal rummene tømmes.

Sovebørn
Mange børn har stadig brug for at sove når de starter i børnehave. Vi tilbyder børnene en lur
når de har spist madpakker. Alle sovebørn i teamet sover i et rum, hvor de ligger på hver
deres madras. Det eneste I skal have med er pude- og dynebetræk, resten har vi. Hvis de
bruger sut/ sutteklud eller en lille bamse er det vigtig I har den med i børnehaven, så det er
nemmere for børnene at falde i søvn. Hver barn har en skuffe på stuen som sut og andet
godt kan puttes i.

