EN LILLE VUGGESTUE MED FOKUS PÅ UDVIKLING OG FÆLLESSKAB

VELKOMMEN TIL
VUGGESTUEN

"TRIVSEL, UDVIKLING OG LÆRING

”EN GLAD” INSTITUTION MED POSITIV TRIVSEL OG UDVIKLINGSMULIGHEDER,
OG HVOR DET ER RART AT VÆRE FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE. VI ER ET STED
HVOR FORÆLDRE MED SINDSRO KAN AFLEVERE DERES BØRN I ET TRYGT OG
ET UDVIKLENDE MILJØ.

VUGGESTUEN MOSESKELLET

Velkommen til
vores vuggestue:
"Solstrålen"

uforståelige ting eller undrer jer over noget, så er I
altid velkommen til at tale med os.
Jeres forståelse for institutionens arbejde er en
betingelse for, at det kan lykkes. Vi håber derfor, at I
- gennem jeres daglige gang i institutionen, når
barnet bringes og hentes - vil udnytte muligheden
for at få en snak med personalet. Ligeledes håber vi

Vi er en lille vuggestue med plads til 14 børn.

naturligvis på at se jer til vores forskellige

Vores nærmeste nabo er børnehaven med ca. 35

forældrearrangementer.

skønne børn.
Vuggestuen har tilknyttet fast personale, men vi

Hvis I ønsker at høre mere om vores vuggestue, så vil

hjælper indimellem hinanden på tværs af stuerne.

vi gerne vise institutionen frem. Ring endelig og aftal

Det er med til at sikre en glidende overgang fra

et tidspunkt for besøg.

vuggestue til børnehave.
I kan også finde flere oplysninger inde på vores
I er nu blevet vuggestueforældre, og vi er

hjemmeside: www.randers-kristne-friskole.dk

medansvarlige for jeres barns udvikling. Jeres barn
kommer hver dag til at tilbringe mange timer hos os.
Dette stiller store krav til forældre og vuggestue, og
det er vigtigt, at vi helt fra starten får skabt et
positivt og åbent forhold til hinanden - til gavn for
dit/jeres barns trivsel.
Vi ønsker et godt og konstruktivt samarbejde til
glæde og gavn for barnet, og vi mener, at det er
vigtigt med god kommunikation - så hvis I støder på

"”En glad” institution med
positiv trivsel og
udviklingsmuligheder"

En typisk dag i vuggestuen
Kl. 06:30 - 07:30

Kl. 12:00 - 14:00

Alle samles i børnehaven hvor der serveres

Børnene sover - eventuelt vågne børn samles på en

morgenmad

legestue eller ude på legepladsen med børnehaven

Kl. 08:00 - 08:30

Kl. 13:30 - 14:00

Vuggestuebørnene går ind i vuggestuen, hvor der

Børnene vågner og der serveres eftermiddagsmad

hyggestund og leg.

Kl. 14:00 - 15:00

Kl. 08:30 - 09:30

Bleskift og toiletbesøg. Derudover er der leg inde

Samling og formiddagsmad. Derudover er der

og ude. Vi rydder også op her.

bleskift og toiletbesøg.

Kl. 16:00 - 17:00

Kl. 09:30 - 10:30

Der er åbne døre mellem vuggestue og børnehave.

Aktiviteter ude og inde

Kl. 10:30 - 12:00
Der serveres middagsmad. Der skiftes bleer og
toiletbesøg ordnes. Børnene lægges til at sove

Praktisk information
Hvad skal barnet medbringe:

Hvad med kosten i løbet af dagen?

Bleer til eget forbrug

Vuggestuen tilbyder morgenmad, boller og frugt til

Sut - klud - sovedyr eller lignende med navn på

formiddagsmad, middagsmad, samt et

Hjemmesko og skiftetøj - med navn i

eftermiddagsmåltid. Alle måltider er sunde og

Udendørstøj der passer til forskelligt slags vejr

ernæringsrigtige for vuggestuebørn.

Husk løbende at tjekke op på om dit barn har

Spørg efter vores "kostpolitik", hvis du ønsker nærmere

det nødvendige skiftetøj i vuggestuen.

information.

Fravær

Afhentning og åbningstider

Ring venligst besked om morgenen inden kl. 09:00, hvis dit

Vi har åben

Syge børn modtages ikke i vuggestuen - de har det bedst

Mandag - torsdag kl. 06:30 - 17:00
Fredag kl. 06:30 - 16:00

der hjemme. Først når barnet er feberfrit, ikke smitter og

Giv altid besked hvis barnet hentes af andre end jer

på normal vis kan følge med i diverse aktiviteter, kan

forældre!

barn er syg eller har fri.

barnet igen komme i vuggestue. Læs mere om dette på:
www.sygeboern.dk

VI VÆGTER AT KOMME UD HVER DAG
Vuggestuen har egen lille have/ legeplads, som grænser op til børnehavens
legeplads, hvor der både er gynger, legehuse, sandkasser og meget mere. I
samarbejde med børnehaven har vi fået Friluftrådets "Grønne spirerflag" to år i
træk - det afspejler vores arbejde med en grønnere hverdag.

