LIDT OM OS:

PERSONALE I BØRNEHAVEN:

LIDT MERE PRAKTISK INFORMATION:

Aflevering/afhentning:

I Kolbøtten stræber vi efter, at give barnet anerkendelse for den det er, og ikke kun for det det gør.

I Kolbøtten er der ansat engagerede pædago-

I skal huske at tjekke Jeres barn ind og ud på

Barnet skal føle sig omgivet af omsorgsfulde og

ger, pædagogisk assistent(er) samt pædagog-

skærmen i køkkenet. Hvis I er i tvivl skal I hen-

interesserede voksne, der kun ønsker det godt. Vi

medhjælpere. Derudover er vi heldige også at

vende jer til personalet, som meget gerne vise

mener, at barnet besidder et væld af potentialer,

kunne være med til at uddanne nye pædago-

hvordan det virker. OBS. Barnet må ikke selv

som bare venter på at blive udfordret og udviklet.

ger og assistenter og har derfor også pædagog-

lære at gøre det!

Derfor er det afgørende, at personale og forældre

studerende/elever. Vi er en personalegruppe

optræder som ansvarlige voksne, der gør nogle

sammensat af alle aldre og med ulige kompen-

Påklædning:

bevidste til- og fravalg på barnets vegne.

tencer, som bestræber sig på at være åbne og

Klæd barnet i fornuftigt og praktisk tøj. Med-

imødekommende. Vi hjælper hinanden på
Det enkelte barn skal kunne udvikle sig som en

tværs af huset. Da der er mange ansigter, at

unik person—forskellig fra alle andre. Ligeledes

holde styr på, hænger der billeder af persona-

skal barnet tilegne sig og følge visse sociale spille-

let i garderoben, så I kan lære alle at kende. Vi

regler og normer for at kunne begå sig og trives i

arbejder efter visionen ” et hus alles børn” og

forskellige sammenhænge.

derfor har alle indsigt i hvad der sker på de
forskellige stuer og vi bestræber os på at have

Vi har nogle skønne udenoms arealer, hvor der er

et vis kendskab til alle børn og deres familie.

gynger, klatrestativer, cykelbaner, samlingssteder
med borde og bænke, udeværksted, sandkasser

bring overtrækstøj, regntøj, flyverdragt og støvler efter årstiden. Tøj og fodtøj skal være mærket
med navn. Sørg altid for, at der er skiftetøj i garderoben, og ekstra skiftetøj på vores faste udedag om torsdagen.
VIGTIGT: Der må ikke være snore i børnenes
hætter eller ligge plastikposer på rummet. Dette
for at undgå alvorlige ulykker.
Husk, at garderoben skal tømmes hver fredag

PRAKTISK INFORMATION:

p.g.a. rengøring

osv. Derudover har vi en stor og fantastisk naturlegeplads, hvor vi har bålhytte, naturhegn, pilehyt-

Der er meget information i en Børnehave,

ter, fugleredegynge, og meget andet. Der er ikke

derfor har vi inddelt informationen i hvad der

sparet på naturen, og derfor lægger vi også meget

er vigtigt at vide, og hvad der er godt at vide.

vægt på, at bruge den så meget som muligt. Ud

Læs mere på http://www.kolbotten.vejle.dk/

over et lækkert udeområde, har vi også gode area-

praktisk-information/information-til-nye-

ler indendørs. Store grupperum , temabaserede

foraeldre-og-boern/

legerum og en skøn gymnastiksal er at særlig frem-

Legetøj:
Børnene må ikke have privat legetøj med i børnehaven. Det er dog sådan, at barnet kan tage et
sovedyr, sut o.l. med, hvis der er brug for det.
Dette skal ligge i tasken og kan bruges, når barnet skal sove eller hvis det lige er lidt ked af det.
Derudover må barnet altid have sin egen cykel

hæve. Børnene er inddelt stuevis i alderen 3-6 år.

Opstart i Kolbøtten

Køkkenet er central placeret midt i huset, og det er

At skifte fra en lille tryg dagpleje til en stor

her vi spiser morgen mad, og I taster Jeres barn

børnehave, kan for nogle børn være overvæl-

ind på Daycare.

dende. Derfor opfordre vi til at I giver Jeres

Mad i kolbøtten:

barn kortere dage i forbindelse med opstarten.

I kolbøtten har vi en 90-100% økologisk mad-

Efter ca. 3-6 måneder vil I blive inviteret til en

ordning, så derfor skal dit barn ikke medbringe

opstartssamtale.

mad. Mere information om madordning findes

og hjelm med.

på www.kolbotten.vejle.dk.

Fødselsdag i børnehaven:

FERIE FOR BØRN:

Vi vil meget gerne holde fødselsdag for Jeres barn i

Børn har samme behov for at holde fri og have

børnehaven, og I er også selv meget velkommen til

ferie fra institutionerne, som voksne har fra

at deltage. Tidspunketet for festligholdelsen aftaler

deres arbejdsplads. Institutioner, dagplejer og

I med den stue barnet går på. Vores køkkenperso-

skolers hverdag er derfor tilrettelagt ud fra, at

nale laver boller til fødselsdagsbarnet. Dersom

børnene holder fridage og ferie i samme omfang

barnet møder ind kl. 8:30 kan det være med til at

som forældrene.

pynte bollerne, inden festen starter.
Da vi har kostpolitik er det vigtigt for os at, I re-

I skal huske at give besked om Jeres barns ferie,

spektere at vi ikke serverer søde sager i børnehaven

til daginstitutionen i god tid, så personalet har

- hvis I ønsker at medbringe noget sundt til festlig-

bedre mulighed for at planlægge pasningen. Op

hederne, så aftal det med personalet på stuen.

til skolernes ferie bliver der lagt tilmelding ud på

Vi vil sørge for at der er pyntet op på bordene.

DayCare.

Sol og solcreme :

Lukkedage i dagtilbud:

I sommerperioden er det vigtigt, at jeres barn er

Alle daginstitutioner samt dagplejen holder luk-

beskyttet mod solen. Vi opfordrer til altid, at have

ket på alle helligdage, samt juleaftensdag og

en tynd bluse på og have en solhat på eller liggende

grundlovsdag På disse dage tilbydes

i barnets kasse. Jeres barn skal altid være smurt

der ikke feriepasning. Udover det holder insti-

ind i vandfast solcreme hjemmefra. De bliver smurt

tutionen lukket i ugerne 29 og 30, de tre dage

igen på udsatte steder inden vi går på legepladsen

før påske, mellem jul og nytår og dagen efter Kr.

over middag. Vi bruger solcreme, der er fri for pa-

Himmelfart. På disse dage tilbydes der feriepas-

rabener og parfume.

ning i anden instituation.

Sikkerhed :
Barnet må aldrig selv åbne lågen, eller for lov til at
gå alene ud til bilen. Parkeringen langs bygningen
er KUN for personalets biler for minimere trafikken når børnene kommer og går.

Flere informationer kan findes på :
http://www.kolbotten.vejle.dk/

Åbningstider i kolbøtten:
Man-tors 6:15-16:45
Fredag 6:15-16:00
Adresse:
Hærvejen 218, kollemorten
7123 Give
Tlf: 76818730
Leder: Vibeke A Bræstrup
Email: viabr@vejle.dk

Velkommen i
børnehaven
Kolbøtten.
Vi byder Jer og Jeres barn hjerteligt velkommen i vores dejlige børnehave. Vi
glæder os til at lære Jer at kende.
Vi ønsker, at denne informationsskrivelse, vil give Jer et billede af huset og svar
på nogle af de spørgsmål I måtte have. Er
der noget I er i tvivl om eller mangler svar
på, så spørg endelig. I er også velkomme
til at gå ind på vores hjemmeside:
www.kolbotten.vejle.dk og kigge lidt nærmere på hvem vi er.
Ved hovedindgangen hænger der billeder
af personalet og forældrebestyrelsen

