Børnehuset
Himmelblå
Almen- og
Specialdagtilbud
Velkommen i Børnehuset Himmelblå.
Nyttige informationer til forældre ☺

Velkommen i Børnehuset Himmelblå.
I denne brochure kan I læse lidt om alt
det, der kendetegner dagligdagen i
Himmelblå, og som derfor er rart at vide
som forældre.

Kontakt:
I kan altid komme i kontakt med
Børnehuset Himmelblå. Dels kan de
enkelte medarbejdere kontaktes pr. mail
over intranettet, og dels kan I altid ringe:
Børnehuset Himmelblå: 9945 5010
Kontoret:
9945 5011
Mælkevejen:
5087 5287
Regnbuen:
5087 5290
Skyen:
5087 5288
Solen:
4173 6779
Stjernen:
5087 5288

Tilhørsforhold:
Børnehuset Himmelblå er bygget i 1996
som en integreret institution og er
beliggende centralt i Dronninglund by med
kort afstand til bymidte, bibliotek, skole og
skønne udeområder med skov og sø.
Børnehuset Himmelblå er en
specialintegreret børnehave. Det betyder,
at vi både modtager børnehavebørn i
alderen 2,10-6 år samt børn i alderen 0-7
år, der har behov for et
specialpædagogisk tilbud.
Børnehaven er normeret til 74 børn, der er
fordelt på tre stuer, -Stjernen, Skyen og
Regnbuen, og specialgruppen er normeret
til 14 børn fordelt på to stuer, -Solen og
Mælkevejen.
Vi holder åbent mandag-fredag kl. 6.30 –
17.00.
Lovgivningsmæssigt er specialgruppen
underlagt Serviceloven §32, mens
almengruppen er underlagt
Dagtilbudsloven, der foreskriver, at vi skal
arbejde med trivsel, læring, udvikling og
dannelse for alle børn. Dette sker dels i
det daglige samarbejde med jer forældre
men også igennem Den pædagogiske
Læreplan, der bl.a. beskriver de mål, der
arbejdes med indenfor 6 temaer.
I kan finde Den pædagogiske Læreplanen
på vores hjemmeside www.bornehusethimmeblaa.dk.

Dagligdagen:
Om morgenen åbner vi i fællesrummet,
hvor der er mulighed for morgenmad indtil
kl. 7.15. og for at tegne, spille spil, læse
en bog eller andre små aktiviteter.
Personalet tager imod forældrebeskeder,
som skrives i kalenderen, børnenes
afkrydsningslister udfyldes, og vi vinker
med de børn, der har behov for det.
Ca. kl. 7.45 er vi fordelt på alle stuer, hvor
legen fortsætter frem til kl. 8.30, hvor vi
spiser formiddagsmad.
Om formiddagen bruges tiden til planlagte
pædagogiske aktiviteter samt til leg ude
og inde. Fx er sovebørnene fast ude hver
formiddag
Efter frokost og frem til eftermiddagsmad
ved 14-tiden bruger vi tiden på
legepladsen eller på aktiviteter.
Sidst på eftermiddagen er der oprydning
på såvel legepladsen som stuerne, I vil
derfor kunne opleve, at der er fx er stolet
op. Dette skyldes, at vi gør klar, så Helle,
vores rengøring, kan komme til med
moppe og spand om morgenen.
Ca. kl.15.30 samles vi i fællesrummet eller
på den stue, der lukker. Børnehuset
Himmelblå lukker kl.17.00, og personalet
går ud ad døren sammen med de sidste
forældre og børn.
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Når I kommer om morgenen og går igen
om eftermiddagen, er det vigtigt, at I siger
goddag/farvel til en medarbejder, så vi
ved om jeres barn er her.
Udeliv:
I Børnehuset Himmelblå er vi ude hver
dag, og vi oplever, udelivet giver gode
legerelationer og motoriske udfordringer.
Vores udeareal er spændende og
indbyder til mange forskellige aktiviteter
f.eks. bål, boldspil, eller bare det at gynge
sammen med en god ven, hvilket jo også
er dejligt.
For at børnene skal have det godt
udendørs forudsætter det tøj, der passer
til årstiden, og som er hensigtsmæssigt i
forhold til leg og udeliv. Det sker at
børnene har brug for at skifte tøj. Derfor
skal de have en taske med skiftetøj og
fodtøj med i Børnehuset Himmelblå.

Dyr:
I Børnehuset Himmelblå får vi først på
sommeren 2019 en lille hønsegård.
Børn har glæde og læring i at omgås dyr,
så det er naturligt hos os, at børnene skal
deltage aktivt i røgtning af dyrene. Vi har
valgt en robust hønserace, som er god til
at omgås børn og trives under vores
forhold. Børnene lærer dyrenes livscyklus
at kende. Især de små ”dyrebørn” giver
børnene nogle intense oplevelser.
Børnene og personalet fodrer og passer
hønsene i dagligdagen. I weekenderne er
det børnenes familier, som i henhold til en
foderplan skiftes til at fodre.
I forbindelse med ferie og helligdage
veksler det mellem at være personalet og
børnenes familier, der sørger for
pasningen. Børnehuset Himmelblå melder
ud, når der er behov for pasning, og ofte
er der mange om buddet.

I Hønsehuset forefindes en guide i
pasning af hønsene. Derudover er der
telefonnummer på personale, som kan
kontaktes, hvis der opstår tvivl af nogen
art.

Aktiviteter:
I løbet af dagen er der på skift i
børnegrupperne forskellige pædagogiske
aktiviteter f.eks. sprogsprutter, rytmik,
værksted eller motorik. Der er også tid og
rum til at lege, spille spil, bygge med
klodser og til selv at finde på.
Gennem legen bearbejder børnene deres
oplevelser, der opstår venskaber, og
fantasien får spillerum. Desuden
medvirker legen til at udvikle børnenes
færdigheder såsom at kende farver, tælle,
strategi, planlægge, konstruere mm.
Vores aktiviteter foregår såvel ude og
inde, og begge steder har børnene
materialer og rekvisitter, som virker
inspirerende og igangsættende for deres
leg og læring.
Samling:
Vi holder dagligt vi samling med børnene
inden frokost. Den voksne orienterer fx
om, hvem de skal sige farvel til på stuen,
eller der tales om farver, form, navne m.v.
Samlingen kan også være en fælles leg,
sang eller fortælling.
Børnene får styrket deres koncentration,
de øver i at fortælle, lytte og modtage en
kollektiv besked.
De nævnte egenskaber er vigtige for det
enkelte barn i omgangen med andre
mennesker. Vi arbejder hen imod, at
børnene besidder disse egenskaber, når
de begynder i 0. klasse.
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Middagssøvn:
Børn, som har brug for det, kan sove til
middag i Børnehuset Himmelblå. Vi har
små senge, og forældrene medbringer
sengetøj.
Børnene må selvfølgelig også gerne
medbringe ”det”, som de plejer at sove
med derhjemme, -en sut, en bamse eller
noget andet tryghedsskabende. Der er en
voksen hos børnene, indtil de er faldet til
ro og sover. Børnene sover ca. en time.

Praktiske opgaver og oprydning:
Vi mener, at der er stor læring i, at
børnene tager del i de praktiske opgaver i
hverdagen. Dette betyder, at vi hjælper
hinanden ved dyrene, og med det
praktiske omkring måltiderne samt med
oprydningen af legetøj såvel ude som
inde. Er vi ikke færdige med oprydningen,
når forældrene kommer for at hente,
beder vi forældrene vente.
Garderoben:
Alle børn har deres egen garderobe, hvor
der er plads til overtøj, fodtøj og skiftetøj.
Det er forældrene og børnene, der hver
dag skal hjælpe hinanden med at rydde
op i barnets garderobe; sætte fodtøjet op
på skohylden, hænge overtøj op og lægge
eventuelle huer og vanter i skabet, så
Helle, vores rengøring, kan komme til.
Helle rengør garderoberne hver mandag,
så det er en god ide at tømme garderoben
helt om fredagen. Dette er også en god
lejlighed til lige at få tjekket op på
skiftetøjet.

Ferie og fridage:
Vi anbefaler, at børnene afholder ferie og
fridage sammen med familie. Børnehaven
er børnenes arbejde, og såvel som vi
voksne har også de behov for ferie til at
komme ned i gear og lade batterierne op.
I ferieperioderne har vi et tæt samarbejde
med Dronninglund Børnehave, Den
grønne Giraf og Asaa Børnehave. Vi
holder på skift én af institutionerne åbne,
dog vil der altid følge en eller flere voksne
tilstede fra Børnehuset Himmelblå.
I forbindelse med skoleferier og -fridage
beder vi via intranettet om en tilmelding,
så vi ved, om børnene kommer eller har fri
de pågældende dage. Dette har stor
betydning for tilrettelæggelsen af
personalets ferie/afspadsering.
Vi beder også om tilmeldinger ved
aktiviteter og arrangementer, og for at
gøre det så nemt som muligt foregår alle
tilmeldinger via intranettet.

Tavshedspligt:
I Børnehuset Himmelblå har alle ansatte
(faste medarbejdere såvel som vikarer)
tavshedspligt med alt, hvad de får
kendskab til om børn og forældre under
deres arbejde i institutionen.

Kostpolitik:
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I Børnehuset Himmelblå efterlever vi
Sundhedsstyrelsens kostråd.
I dagligdagen serverer vi henholdsvis
mælk og vand til maden, så børnene skal
ikke selv medbringe drikkelse.
Morgenmad:
Hver dag frem til kl. 7.15 tilbyder
Børnehuset Himmelblå sund morgenmad
(havregrød/gryn, cornflakes, havrefras
samt brød og ost/marmelade) til de børn,
som ikke har spist hjemmefra. Da vi ikke
er sukkerfri, får de børn der ønsker det et
lille drys sukker på havregrød/gryn.
Vi beder om, at børnene ikke selv
medbringer morgenmadsprodukter.

Formiddags- og eftermiddagsmad:
I Børnehuset Himmelblå spiser vi både
formiddags- og eftermiddagsmad. Dette er
typisk et stykke frugt og lidt brød, fx en
bolle eller klapsammen rugbrød, til såvel
formiddags- som eftermiddagsmad.
Begge måltider medbringes hjemmefra.
I køleskabene forefindes der kasser med
stuens navn og tydeligt afmærket med
hvilket måltid, kassen er til.
Vi spiser vores formiddags- og
eftermiddagsmad på stuerne eller ude, alt
afhængig af vejret.
Formiddagsmaden spises i tidsrummet ca.
kl. 8.30-9.00 og eftermiddagsmaden kl.
14.00-14.30.

Vi hjælper hinanden med at dække bord,
børnene går på toilettet og vasker
hænder, inden de finder madkasser,
tallerken og kop. Børnene spiser deres
medbragte madpakker i små grupper, og
efter spisningen tager børnene eget
service af bordet og sætter madkassen
tilbage i køleskabet eller på
garderoberummet.
Vi opfordrer til, at barnets madpakke er
enkel, sund og varieret.
Maddag:
En gang imellem har Børnehuset
Himmelblå en maddag, hvor en gruppe
børn laver mad til hele huset. Maddagen
tager udgangspunkt i et årstidstema, fx
rodfrugter eller påske. Der bliver duftet,
smagt og snakket om råvarerne, og vi
oplever gang på gang, at børnene
overraskes positivt, når de erfarer, at der
er noget nyt, de kan lide.

Fødselsdag:
Fødselsdag er en stor dag for barnet!
Når der fejres fødselsdag i Børnehuset
Himmelblå sker det primært om
formiddagen kl. 8.30-9.00 på barnets stue.
Alle børn bliver fejret med flag, sang og en
gave. Barnet får på den måde en særlig
opmærksomhed, noget som alle børn kan
li´ og har behov for.
Ønsker forældrene at gøre noget ekstra
ud af dagen i Børnehuset Himmelblå, er
det muligt at medbringe et lille traktement
til stuen. Det kan fx være en lille pakke
rosiner, en bolle eller en flødebolle, som
deles ud til de andre børn på stuen.
Alternativt har vi enkelte gange forældre,
der gerne vil fejre fødselsdagen med
frokost til stuen. Dette er også en
mulighed.

Frokost:
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Forældre er selvfølgelig velkomne til at
deltage i fødselsdagen i børnehaven, hvis
de har mulighed for det.
Det vigtigste for os er, at barn og forældre
får en god og hyggelig dag.

Der er også børn og forældre, der vælger
at invitere børnene hjem. Når der holdes
fødselsdag, er det vigtigt at invitere alle fra
fødselsdagsbarnets gruppe, så ingen
bliver fravalgt og føler sig udenfor. Der
inviteres derfor enten:
• Alle fra barnets stue.
• Alle piger eller alle drenge fra
barnets stue.
• Alle fra barnets årgang.
• Alle piger eller alle drenge fra
barnets årgang.
• Alle fra barnets årgang på stuen.
• Alle piger eller drenge fra barnets
årgang på stuen.
Vores holdning er, at det ikke er
acceptabelt at plukke i børnegrupperne og
ekskludere. Tal med personalet og ikke
barnet om, hvem der hører til i barnets
gruppe, på den måde undgår vi, at nogle
enkelte børn fra gruppen står tilbage og
bliver kede af det, fordi de ikke er valgt.
Det er meget sårende for børnene, hvis
de føler sig holdt udenfor!
Hentes børnene i Børnehuset Himmelblås
åbningstid, er det sådan, at forældre skal
huske at give besked på barnets stue om
hvem, der henter deres barn. Et mundtligt
tilsagn er i orden.
Tilsagnet gør, at barnet må gå med
fødselsdagsbarnet hjem. Uden tilsagn må
personalet ikke lade børnene gå med.

Information:
Vi prioriterer forældreinformationen højt
og informerer såvel over intranet som på
vores whiteboardtavler i garderoberne.
Intranet:
Når et barn starter i Børnehuset
Himmelblå, laves der et login, som giver
forældrene adgang til himmelblås intranet,
der findes på vores hjemmeside
www.bornehuset-himmelblaa.dk.
Her findes alle væsentlige informationer
angående pædagogiske aktiviteter,
ferietilmelding, forældrebestyrelsens
beslutninger, personale m.v.
Vi opfordrer forældre til jævnligt at holde
sig ajour over intra for på den måde at få
den nødvendige information fra
Børnehuset Himmelblå.
Whiteboardtavler:
I garderoberne hænger der
whiteboardtavler, som bruges til
information om den pågældende dag,
fødselsdage, nye børn og voksne mm., altså en ”spiseseddel” for dagen.
Barnets mappe:
Alle børn får en mappe, når de begynder i
Børnehuset Himmelblå. Dette er den
bedste bog for det enkelte barn, for den
handler nemlig om ”mig”.
Sammen med barnet skriver forældrene
om barnets familie, ynglingsmad og om
ting, som barnet godt kan lide.
I Børnehuset Himmelblå sætter vi bl.a.
tegninger og dokumentation fra vores
pædagogiske aktiviteter i mappen.
Børnene er meget stolte af deres egen
mappe. De bliver tit taget frem af børnene,
som nyder at læse dem både alene,
sammen med en voksen eller sine venner.

Det er vigtigt, man som forældre er helt
indeforstået med ovenstående.
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Vi opfordrer til, at barn og forældre en
gang imellem låner mappen med hjem, for
dels at læse om oplevelser i Børnehuset
Himmelblå og for dels sammen at sætte
noget i mappen, som fortæller om barnets
oplevelser hjemme, på ferier og lignende.

Dette er ligeledes af stor betydning i fht.
børnene. Børnene ”læser” os i vores
kropssprog, stemmeføring osv, og det er
tydeligt at mærke på deres adfærd og
trivsel, hvis de oplever, at far, mor og
personale ikke har tillid til hinanden.

På længere sigt er mappen et værdifuldt
minde om den enkeltes barndom med
oplevelser såvel i familien som hos os.
Børnene får mapperne med hjem, når de
holder op i Børnehuset Himmelblå.

Altså er åbenhed og dialog essentielt.
”Det vi ikke ved, kan vi ikke ændre på.”

Forældrebestyrelsen:
Vi har en aktiv forældrebestyrelse, der
involverer sig og arbejder for alle børn i
Børnehuset Himmelblå.
I Børnehuset Himmelblå består
forældrebestyrelsen af 5 ordinære
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Dagtilbudsleder Susanne Østergaard er
bestyrelsens sekretær.
Hvis der er emner/forslag, I gerne vil have
taget op, kan I henvende Jer til én af
bestyrelsesrepræsentanterne eller til
Susanne. Forældrebestyrelsen har
tavshedspligt, dog kan punkter til
dagsordenen ikke tages anonymt op i
forældrebestyrelsen.
Billeder og kontaktinfo på medlemmerne
af forældrebestyrelsen ses på vores
hjemmeside eller i fællesrummet i
Børnehuset Himmelblå.

I løbet af børnehavetiden er der kun få
forældresamtaler, men det er altid muligt
at henvende sig til personalet i
dagligdagen, tale sammen i telefon eller
aftale yderligere samtaler, hvis der er
behov for det.
3 måneders-samtale:
Ca. 3 måneder efter barnets start i
Børnehuset Himmelblå tilbyder vi en
samtale, hvor vi taler om starten og om
barnets udvikling og trivsel.
Skolestart:
Omkring årsskiftet før forventet skolestart
tilbyder Børnehuset Himmelblå en
skoleparathedssamtale, hvor fokus er på,
hvorvidt barnet er skoleparat og på, hvad
der eventuelt skal arbejdes med før
skolestart.
Denne samtale suppleres i foråret af et
overleveringsskema, der beskriver barnet,
og som med forældretilladelse udleveres
til skolen.
I forbindelse med skolestart bliver alle
tosprogede børn sprogtestet.

Forældresamarbejde:
I Børnehuset Himmelblå vægter vi et
åbent og positivt forældresamarbejde højt.
Vi mener, at vi i samarbejde kan skabe de
bedste udviklingsbetingelser for det
enkelte barn. Dette forudsætter en
gensidig tillid og en forventning om, at vi
hver især siger til, hvis der er undringer
eller problemer af nogen art.

Samtaler og møder i specialgruppen:
I specialgruppen ser vi ofte ikke
forældrene ret meget i hverdagen, og
barnets forudsætninger er lidt anderledes.
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Udover de nævnte samtaler afholdes der
her en årlig forældresamtale samt et årligt
statusmøde med deltagelse af psykolog,
talepædagog, ergo- og fysioterapeut,
socialrådgiver og/eller andre relevante
faggrupper.

Forældremøde:
Hvert år i september afholder Børnehuset
Himmelblå et forældremøde. Her er der
mulighed for fx at høre om dagligdagen,
om læringen i de pædagogiske aktiviteter,
et oplæg om et aktuelt emne mv.
Det er også på forældremødet, der
afholdes valg til forældrebestyrelsen.

Traditioner:
I løbet af året, har vi nogle arrangementer,
som involverer både børnene og deres
familier.
Vores travle livsform gør, at det netop er
vigtigt med genkendelighed og kontinuitet
for både børn og voksne i dagligdagen.
Vi mener, det er vigtigt, at Børnehuset
Himmelblå har traditioner, som giver
tryghed i vores hverdag, -”jeg glæder mig
til” -”kan du huske?”
Arrangementerne giver mulighed for, at
forældrene indbyrdes lærer hinanden at
kende, at de finder ud af, hvem børnenes
kammerater er, og at forældre og
personale lærer hinanden at kende på en
anden måde end i samarbejdet i
hverdagen.
Vi håber, I vil støtte op om disse
arrangementer.

Bedsteforældredag:
Hvert år i starten af september inviteres
børnenes bedsteforældre til at tilbringe en
dag i Børnehuset Himmelblå sammen
med deres børnebørn.
Det er en dag, som børnene ser frem til
med stor forventning. De får besøg af
deres bedsteforældre og har her mulighed
for at vise frem og give bedsteforældrene
et lille indblik i det, der er en stor del af
deres hverdag.

Livretsaftener:
To gange om året, i februar og oktober,
indbyder vi sammen med
forældrebestyrelsen til livretsaften i
barnets årgang. Her mødes vi på tværs af
alle stuer med barnets jævnaldrende
kammerater. Vi medbringer mad til fælles
bord, spiser sammen i hyggeligt samvær,
og der snakkes på kryds og tværs, mens
børnene leger. Vi slutter altid 18.30, -i god
tid til at nå hjem til normal sengetid.

Julefest:
Et andet af årets højdepunkter er
julefesterne, der afholdes stuevis i
starten/midten af december. Her mødes
børn, søskende, forældre og personale til
en hyggelig eftermiddag eller aften med
fællesspisning, Luciaoptog og dans om
juletræet.
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Afslutningsfest for førskolebørnene:
Når vi nærmer os sommerferien, er det
også tiden, hvor vi begynder at sige farvel
til børnehavens ældste børn. For at
markere overgangen til et nyt kapitel i
børnenes liv, afholder vi i samarbejde
med forældrene en afslutningsfrokost på
stuerne for alle stuens børn. Her spiser vi
fælles frokost og de ældste børn får deres
mapper med hjem.

______ ______ ______ ______ _____

Det var lidt om vores hus og vores
dagligdag. Er der spørgsmål, I ikke har
fået svar på, er I selvfølgelig velkomne til
at henvende jer 😊
Vi ønsker velkommen i Børnehuset
Himmelblå og håber I får en god tid her
😊
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