Kære forældre
Velkommen til vores børnehave
At sende sit barn i et dagtilbud kan for mange opleves som overvældende. Alt er nyt, der er helt andre
rutiner, nye personaler at forholde sig til, mange børn, nye rammer både inde og ude og mange
informationer. For at gøre overgangen lettere og tage dig og dit barn i ”hånden” den første tid,
har vi lavet dette informationsskriv. På vores hjemmeside finder du vores forældrefolder og
andre nyttige informationer www.kolbotten.vejle.dk.
Opstart og rundvisning i institutionen
Vi ved, at det har stor betydning for dit barn, at komme på besøg sammen med sine forældre i
børnehaven inden opstart. Derfor ringer du til os og aftaler et besøg en formiddag 2-3 uger før
opstart. Under besøget vil I blive mødt af personale fra barnets kommende stue.
Vigtigt at huske den første tid efter opstart i børnehaven


Det er helt naturligt, at et barn ved et skift går lidt tilbage i udvikling, det er kroppens måde at forsvare
sig mod alle de nye indtryk på. Så måske skal barnet have lidt kortere dage, lidt mere trøst, omsorg og
hjælp de første uger efter det er startet i børnehave. Og som forældre kan det også være en stor
omvæltning. Så brug personalet, ingen spørgsmål er for små. HUSK, hvis du er tryg bliver dit barn det
også.



Når du ikke hører noget, skal du forvente at dit barn trives og er i udvikling. Dersom vi bliver bekymret,
vil vi altid informere og drøfte det med dig inden vi evt. tilbyder at inddrage andre faggrupper.



Når barnet møder dig om eftermiddagen, har det også været på arbejde, og ”ulvetimen” kan for nogen
børn starte allerede før I når ud af lågen. Mange børn viser også tegn på sult, når de kommer hjem efter
en lang dag, også selv om de har fået op til 5 måltider i løbet af dagen. De børn, som er i Kolbøtten efter
kl. 16.00 vil blive tilbudt en rugbrødsklemme og gulerødder.



Dersom du bliver utryg eller bekymret så drøft det med personalet på stuen – hellere en gang for
meget end en gang for lidt.



Hvis du har brug for at vide lidt om dit barns dag, så søg information på tavlerne i gangen og spørg evt.
dagens ”flyder”. Dersom du har brug for at tale med en personale fra stuen, om informationer om dit
barn som går ud over hverdagens aktiviteter, så er du meget velkommen til at sende en besked over
DayCare og aftale et tidspunkt I kan mødes

Værdigrundlag for personale- og forældresamarbejde.
Vores samarbejde skal præges af åbenhed, ærlighed, respekt, nærvær, engagement, initiativ og tryghed.
Humor og glæde skal være den vigtigste drivkraft for, at danne grobund for det gode samarbejde mellem
børn, forældre og personale.

Vores mål for forældresamarbejdet er:






At samarbejde med dig om dit barns trivsel og udvikling.
At dialogen med dig skal være gensidig, anerkendende og respektfuld.
At opfatte din og andres forældres henvendelser som oplæg til refleksion og dialog.
At du tager ansvar for at støtte op om dit barn og fællesskabet i dagtilbuddet.
At vi vil give dig og andre forældre medindflydelse på udviklingen af institutionens pædagogiske
principper gennem forældrebestyrelse.

Målene når vi ved, at:








Vi bruger dine og andre forældres ressourcer og kompetencer aktivt og
giver plads til engagement i dagtilbuddet.
Vi møder dig og andre forældre med ligeværdighed og respekt.
Vi beskriver tydeligt vores krav og forventninger til dig og andre forældre.
Vi er interesseret i at høre hvad du forventer af os.
Vi er troværdige og professionelle samarbejdspartnere, og vi tør tage
vanskelige emner op med dig og andre forældre og handle, når det er til
barnets bedste.
Vi tilstræber, at have en effektiv og rettidig kommunikation med dig og
andre forældre

Forventningsafklaring


Vi kan ikke love 100%, at en ble ikke opdages, en bamse ikke forsvinder eller en besked smutter.
Til gengæld er vi 100 % garant for at vi i tillid og samarbejde med dig, ønsker det allerbedste for dit
barn og dets udvikling og at vi hver eneste dag, gør alt hvad vi kan, for at skabe en værdifuld og
læringsrig hverdag for alle børn.



Der skal være fælles opmærksomme på, at vi ser og oplever konkrete hændelser fra forskellige
perspektiver – du ser dem som forældre der handler i kærlighed, mens vi har de professionelle briller

på. Barnet befinder sig i to livsarena, hjemme og i institutionen, det du ser og opfatter er ikke
nødvendigvis det samme som vi gør. Det er vigtigt, at vi stiller hinanden spørgsmål og søger viden for at
forstå den konkrete situation, det er ikke nok at vi antager at vi ved noget, vi skal vide, for at kunne
samarbejde optimalt om dit barns udvikling og trivsel.
Hvilke opgaver har du som forældre for at vi kan give dit barn en god, udviklende og tryg hverdag





















At du indgår i samarbejdet og er med til at gøre en fælles indsats for udvikling af dit barn
At dit barn er oplagt og klar til at møde hverdagen i intuitionen
At der altid er skiftetøj og praktisk tøj til alle årstider i garderoben – husk, navn i, så vi kan hjælpe
dit barn
At dit barns tøj flyttes fra grovgarderoben til eget rum hver morgen
At garderoben tømmes hver fredag, så vi kan få gjort grundigt rent
Det er en hjælp for dit barn og personalet hvis du afleverer inden formiddagsmad kl. 9.00
Det er en hjælp hvis du som forældre hælder morgenmad op til dit barn inden du vinker farvel –
ellers lav en aftale med personalet.
At du holder dig ajour og læser informationer på DayCare mv.
At du hver dag indtaster på DayCare om dit barn skal sove
At dit barn har sut, sovebamse, sovepose og bleer med
At du orienterer personalet hvis der sker noget betydningsfuldt i dit barns liv
At du afsætter tid til, at aflevere og hente dit barn, og dermed give dit barn en god start og
afslutning på dagen i institutionen.
At du er med til at reducere smitte – alle forældre, børn og personale opfordres derfor til at vaske
hænder når de kommer ind i institutionen
At du respekterer alle børn og deres forældre, og er med til at støtte det fællesskab som børnene
er en del af.
At du respekterer institutionens værdigrundlag, regler og rammer.
At du engagerer dig, deltager i arrangementer og viser interesse for dit barns hverdag i
børnehaven.
At du deler eventuelle bekymringer for dit barn med personalet, og går i dialog om dit barns trivsel
og udvikling.
At du bruger din medindflydelse i bl.a. forældrebestyrelsesarbejdet.
At du tør stille spørgsmål – ”sig det til den der kan gøre noget ved det, og bevar den gode tone”
At du fastholder at det kun er voksne der må åbne lågen og taste ind på Daycareskærmen i gangen
– dette for at personalet altid har overblik over børnene.

Vi glæder os til at møde jer og lære jeres barn at kende -og husk det gode
forældresamarbejde giver det gode børneliv ;)

