1

VELKOMMEN
TIL
BØRNECENTRET
RØDTJØRNEN

Uglerne og Mariehønerne

Børnecentret Rødtjørnen
Rødtjørneparken 6
4660 Store Heddinge
Telefon 56 50 44 42
Mobil: Uglestue: 3016 9074
Mobil :Mariehønerne: 2036 2210
Mail: gudped@stevns.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag fra kl. 6.06 – 17.00
Fredag fra kl. 6.06 – 16.30
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Kære_____________________________
Du skal starte hos os i Børnecentret Rødtjørnen den
________________________________________
Dato
Gruppe
Derfor vil personalet gerne byde dig og din familie velkommen.
I Rødtjørnen arbejder vi med specielt fokus på natur, udeliv/leg.
Vi har udarbejdet dette hæfte med orientering om praktiske ting og beskrevet
vores forventninger til vores kommende samarbejde.
Vi håber, det kan være med til at give jer og jeres barn en god start i Børnecentret Rødtjørnen.
Hæftet skal ikke være en erstatning for at have den daglige kontakt, men en orienteringsskrivelse som
kan være en hjælp til at huske alle de oplysninger, der er behov for.
Det kan være anstrengende og sommertider overvældende at starte i en ny institution, også selvom jeres
barn kommer fra en anden institution eller dagpleje.
Derfor er det bedst, hvis jeres barn kun er her et par timer de første dage sammen med en forælder.
Jeres barn kan så gradvist vænne sig til institutionen og blive tryg i de nye omgivelser.
Det er derfor vigtigt, at I som forældre samarbejder med os om en god indkøring. Vores erfaring er, at
det er meget forskelligt, hvor lang tid det enkelte barn har brug for, førend det føler sig trygt.
Hvis jeres barn bruger sut, har en ynglings bamse, dyne, eller nusseklud, skal jeres barn have dette
med.
Det er vigtigt for jeres barns trivsel og udvikling, at I fortæller os om forhold i hjemmet, som kan have
betydning for barnets humør og væremåde. Vi vil efterfølgende bestræbe os på, at tage de hensyn som
er nødvendige, for at jeres barn får en god dag.
Vi lægger vægt på at jeres barn får en rolig og tryg start på dagen, og at jeres barn får sagt ordentligt
farvel. I er altid velkomne til at ringe til os og høre hvordan jeres barn har det.
Pædagogik.
I Rødtjørnen Børnecenter arbejder vi pædagogisk med udgangspunkt i den anerkendende metode.
Det vil sige, at vi ser, hører og forsøger at forstå barnet. Vi mener, at ethvert barn er helt unikt, med
hver deres personlighed, og skal derfor mødes, ses og forstås, som nævnt ovenfor, ud fra barnets aktuelle udviklingsniveau.
Hvem er vi?
Børnecentret Rødtjørnen er en kommunal 0-6 år daginstitution i Stevns kommune, som er en del af områdeinstitution Sydstevns. Området består Børnecentret Erikstrup, Børnecenter Rødtjørnen, Humlebien og
Rødvig Børnecenter samt Dagplejen.
Områdeleder. Anne Grimsbo.
Børnecentret Rødtjørnen er normeret til 57 børn i alderen 0 til 6 år.
Daglig Pædagogisk Leder: Gudrun Sjørslev Pedersen.
Institutionen er opdelt i 3 grupper:
- Sommerfuglene, vuggestue med 13 børn – voksne tilknyttet: Sebrina, Nanna (barselsvikar for AnneSofie), Christine (barselsvikar for Maibrit) og Lillian.
- Uglerne med 22 børn – voksne tilknyttet: Henriette, Helle og Hanne og Annika.
- Mariehønerne med 22 børn – voksne tilknyttet: Simone, Cille og Anne-Sofie
Udover dette er vi uddannelsesinstitution. Vi modtager pædagogstuderende og PAU-studerende i praktik.
Mie Severin er vores faste vikar, som er tilknyttet hele huset efter behov.
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Skolegruppe:
Stevns kommune har besluttet at implementere rullende skolestart på Store Heddinge Skole. Det betyder, at der er skolestart 3 gange årligt: 1.januar, 1. april og 1.september.
Det vil sige, at skolegruppen fungerer hele året på nær juli måned. Vi har ”skoledag” hver mandag.
Pædagogiske læreplaner:
De voksne tilrettelægger pædagogiske forløb, hvor temaerne i vores læreplaner indgår. Der er følgende 6
temaer:
1
2
3
4
5
6

Barnets alsidige udvikling
Sociale kompetencer
Barnets sprogudvikling
Kulturelle udtryksformer og værdier
Naturen og naturfænomener
Krop og bevægelse

Forældresamarbejde:
Forældresamarbejdet er vigtigt og vi forventer, at I er indstillet på et åbent og ærligt samarbejde med
os, til gavn for jeres barns udvikling. Hvis I har spørgsmål, eller noget I undrer jer over eller evt. er utilfredse med, forventer vi, at I siger det til os, da vi ved at trygge forældre giver trygge og glade børn.
Omvendt vil vi selvfølgelig gøre det samme.
Det vil ikke altid være muligt at afsætte tid med det samme, men vi vil hurtigst muligt finde en tid til en
samtale.
I Børnecentret Rødtjørnen forventer vi, at I er interesserede og deltager aktivt i de forskellige arrangementer der afholdes. Vi ved, at jeres deltagelse har stor betydning for jeres barn. Ofte er der forberedelser op til de forskellige arrangementer. Her deltager børnene og de glæder sig altid til, at deres forældre
kommer og er sammen med dem i institutionen.
Vi forventer selvfølgelig også, at I deltager i de forældremøder som bliver afholdt en gange årligt.


Ca. 6 måneder efter jeres barn er startet tilbydes I en samtale om barnets trivsel og udvikling.

Herefter vil der blive afholdt forældresamtaler en gang årligt. Samt efter behov.
Forældre til de kommende skolebørn bliver indkaldt til en samtale 1 måned før skolestart.
Vi har mulighed for i samarbejdet med jer, at inddrage eller rådføre os med andre faggrupper så som
talepædagog, fysioterapeut, sundhedsplejerske, psykolog, familiekonsulenter og socialrådgiver.
Fødselsdage. Hvis I ønsker at invitere de andre børn hjem, når jeres barn har fødselsdag, vil vi gerne
have, at det er alle børn fra stuen der inviteres og/eller alle drengene eller alle pigerne.
Dette gælder, hvis invitationen uddeles i institutionen.
Fælles forældrebestyrelse:
Børnecentret Rødtjørnen en del af områdeinstitution Sydstevns, som består af Børnecentret Erikstrup,
Børnecenter Rødtjørnen, Humlebien og Rødvig Børnecenter.
Derfor har vi en fælles forældrebestyrelse som består af:
• Områdelederen.
• 1 medarbejderrepræsentant fra de 4 institutioner.
• 8 forældrerepræsentanter med 2 fra hver enhed.
Der er valg til den fælles forældrebestyrelse hvert år i efteråret.
Morgenmad:
Hvis jeres barn kommer mellem kl. 6.06 – 7.30 serverer vi morgenmad i fællesrummet Børnene tilbydes
havregrød, havregryn/cornflakes, rugbrød, smør, marmelade, ost, rosiner og mælk. Om fredagen serveres der desuden lune boller.
Børn som kommer senere skal have spist morgenmad hjemmefra.
Hvis dit barn skal spise morgenmad i Børnecentret Rødtjørnen, skal jeres barn spise det der serveres i
børnehaven. Det vil sige, at jeres barn ikke selv må medbringe morgenmad.
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Frokost:
Vi serverer frokost i henhold til madordningen.
Frokosten vil typisk består af både kold mad i form af rugbrød og pålæg, en lun ret samt grønt og et
stykke frugt. Børnene drikker vand til maden fra deres medbragte drikkedunk.
Eftermiddagsmåltid / Frugt:
Jeres barn skal medbringe frugt og brød til eftermiddagsmåltidet, som serveres ca. kl. 14.00.
Det er en god ide med en lille klap sammen mad og 1 til 2 stykker frugt, som skal være skåret ud.
Sygdom:
Syge børn modtager vi naturligvis ikke!
Ved syge børn forstås, børn der har det skidt og ikke kan deltage i dagligdagen ude som inde og som
kræver ekstra omsorg. Tænk på, at der er stor forskel på, at være hjemme og være her, hvor der er
mere støj og mange børn. Vi ringer barnet hjem, hvis barnet bliver syg i løbet af dagen.
Vi forventer, at I ringer besked ved sygdom og ved smitsomme sygdomme giver vi besked til de øvrige
forældre via opslag på ydre dørene.
Mange børn samlet på samme sted, kan give meget sygdom. Det kan være svært at slippe af med, vi gør
vores yderste for at minimere smitten. Derfor vasker vi hænder på børnene og os selv, desinficerer m.m.
Men begrænsning af smitte kræver også, at børnene ikke sendes for tidlig af sted efter et sygdoms forløb. Derfor kan det vil være en rigtig god idé, at give barnet en feberfri dag hjemme. Ved dårlig mave,
diarre og opkast er det vigtigt, at huske på, at smitten sidder i kroppen op til 2 dage. Derfor er det vigtigt
at barnet er helt raskt inden det kommer i daginstitutionen igen. Ellers vil der være risiko for, at epidemien fortsætter og smitten gentages for både børn og voksne.
Vi følger reglerne i sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om smitsomme sygdomme.
Medicin:
Vi giver ikke medicin i institutionen.
Undtagelsen er kroniske sygdomme, hvor personalet bliver grundig instrueret, og der foreligger en lægeerklæring.
Tilskadekomst:
Kommer jeres barn til skade ringer vi til jer, og aftaler videre forløb.
Det er meget vigtigt, at vi har telefon nr. til jer – så husk at give besked, hvis I skifter nummer og
ændre det i BørneIntra.
Forsikring:
Stevns kommune har ikke en børneulykke forsikring, dog dækkes alle tandskader indtil børnene er 18
år.
Familiens egen børn/ulykkeforsikring må dække eventuelle skader.
Fridage:
Hvis jeres barn holder fri, skal I venligst huske at melde afbud inden kl. 9.00
Ferie:
Ved ferie og højtider vil der blive hængt sedler op, så I kan krydse af hvornår jeres barn holder ferie.
Det vigtigt I overholder tidsfristerne, da personalet også skal afvikle ferie/fridage.
HUSK- at jeres barn også har brug for ferie, da Rødtjørnen er barnets ”arbejdsplads!”
Lukkedage:
- De tre dage før påske
- Fredagen efter Kristi Himmelfart
- 5. juni (Grundlovsdag – der tilbydes jo ikke feriepasning denne dag)
- Uge 29
- Uge 30 (Samdrift med de øvrige institutioner i Store Heddinge)
- Uge 42 (skolernes efterårsferie).
- 24. - 31. december (der tilbydes ikke feriepasning den 24. december)
Feriepasning på lukkedage sker ved tilmelding på BørneIntra. Ca. 2 uger inden lukkedagene vil der blive
sendt en mail til dem, som har tilmeldt deres barn med praktiske oplysninger om, hvor feriepasningen
finder sted, åbningstider m.v.
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Der er ”samdrift” i uge 30, hvor alle børn fra institutionerne i Store Heddinge møder i samme institution.
I denne uge er der ligeledes tilknyttet personale fra alle 3 institutioner.
Garderobe:
Når jeres barn starter i Rødtjørnen vil han/hun blive tildelt en garderobeplads til skiftetøj, sutsko, udendørs tøj osv.
På opslagstavlen over garderoben, bliver der hængt meddelelser og anden information op til forældrene.
Når I afleverer jeres barn bedes i sætte fodtøjet op i garderoben. Garderoben skal tømmes hver fredag
pga. rengøring.
Ankomst/Aflevering:
Det er vigtig at meddele til personalet, når jeres barn ankommer og afhentes. Der ligger en afkrydsningsliste i garderoben, hvor I selv skal skrive jeres barn ind og ud.
Bliver barnet ikke hentet af mor eller far skal dette meddeles institutionen. Personalet må ikke udlevere
dit/jeres barn til en, de ikke kender - med mindre det er aftalt.
Når I henter jeres barn forventer vi at I hjælper jeres barn med oprydning inden I går hjem. Det kan
være at få sat cyklen på plads i skuret eller samler klodserne op i kassen.
Jeres barn skal medbringe følgende hver dag venligst med navn i:
Madpakke som lægges i gruppens køleskab.
Eftermiddags mad/frugt.
Mindst 2 sæt skiftetøj.
Regntøj og gummistøvler.
Sutsko.
Udendørs påklædning.
Evt. sut og sovebamse.
Bleer.
Har jeres barn mister et stykke tøj, prøv at finde det i glemmekurven, der står i garderoben.
Informationer
De fleste planlagte aktiviteter foregår om formiddagen. Hver stue har en tavle, så I løbende
kan holde jer orienteret – I fællesrummet er en forældretavle, som I er velkomne til at
bruge, hvis I har informationer, der kan interessere den øvrige forældrekreds.
BørneIntra:
Når jeres barn starter i Rødtjørnen vil der blive udleveret en adgangskode til BørneIntra.
Kig gerne på børneintra hver dag, idet vi her beskriver vores aktiviteter, samt lægger billeder ind. I får besked på jeres mail, når der er nyt på børneintra.
Navn.
Husk venligst navn på alt tøj og madkasser. Det vil være en stor
hjælp.
Besøg.
Inden jeres barn starter i børnehaven, er det en god ide, at I aflægger os et besøg først. I kan ringe på
5650 4442 og aftale et tidspunkt.
Vi ser frem til et positivt og udviklende samarbejde til fordel for jeres barn. Vi har jo en fælles
interesse i, at jeres barn trives og udvikler sig optimalt.
Med venlig hilsen og på gensyn
Personalet i Rødtjørnen

