VELKOMMEN TIL
Humlebien

Kære___________________________________
Vi vil gerne byde dig velkommen i Humlebien. Humlebien er en del af områdeinstitution Sydstevns.
Vi bor:
Egestræde 14, 4660 Store Heddinge
Telefon 56 57 54 64
Hjemmeside: www.humlebien.stevns.dk
Du skal gå hos: _________________
De voksne hedder: ______________________
Telefon til stuen: __________________
Du kan tro, at vi glæder os til at se dig og dine forældre og til at lære jer at kende.
Vi vil gerne hilse på dig og dine forældre, før du starter hos os. Når I besøger os vil vi gerne, tage et billede af
dig til din garderobeplads, hvis det er i orden for dig og dine forældre. Så garderoben klar når du starter i
vuggestue/ børnehave.
Ring og aftal et besøg hos os inden du starter.
Åbningstider:
Mandag – torsdag:
Fredag:

kl. 6.30 – 17.00
kl. 6.30 – 16.30

God start i vuggestuen:
For at jeres barn skal få en god og tryg start i vuggestuen, opfordrer vi jer til at sætte god tid af til indkøring.
Vi ser gerne, at forældrene bliver i huset den første korte dag sammen med barnet. Derefter aftales det med
personalet, hvornår det er tid at være lidt på egen hånd. For de fleste børn er korte dage vigtige i den første
tid, med mange nye indtryk. Dette gælder også for nye børn, som har søskende i Humlebien.
God start i børnehaven:
For at jeres barn skal få en god og tryg start i børnehave, opfordrer vi jer til at sætte god tid af til indkøring.
Vi ved, at det er en stor omvæltning at starte i børnehave.

Dette gælder også for ”vores egne vuggestuebørn” da vi ved, at det er en stor omvæltning at starte i børnehave
med mange flere børn, mindre struktur og færre voksne.
Vi ser gerne, at forældrene bliver i huset den første korte dag sammen med barnet. Derefter aftales det med
personalet, hvornår det er tid at være lidt på egen hånd. For de fleste børn er korte dage vigtige i den første
tid, med mange nye indtryk. Dette gælder også for nye børn, som har søskende i Humlebien.
Hvem er vi?
Institution, der er delt op i 2 huse med 4 grupper.
I det røde hus (Store Heddinge Gl. skole) bor Myrerne (specialgruppe) og Mariehønsene (børnehave).
I det grå hus der ligger lige overfor, bor Larverne (vuggestue) og Sommerfuglene (børnehave).
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Lukkedage:

De tre dage før påske (mandag, tirsdag og onsdag)

Fredagen efter Kristi Himmelfart

5. juni (Grundlovsdag)

Uge 29

Uge 42 (skolernes efterårsferie)

24. – 31. december.
Hvis du ikke selv har mulighed for at få passet dit barn, tilbyder vi feriepasning i en af institutionerne i Store
Heddinge, dog ikke den 5. juni og 24. december.
Tilmelding til feriepasning foregår via BørneIntra, efterhånden som tilmeldingen kan foregå.
I uge 30 samler vi de børn, som ikke holder ferie, i en institution i Store Heddinge. Her er tilmelding ikke nødvendig og der vil være personale fra alle tre institutioner.
Gode kammerater
I børnehaven taler vi meget om, hvordan vi kan være gode kammerater.
Vi skal hjælpe hinanden og lade være med at drille hinanden. Vi arbejder hele tiden med temaet: En god
kammerat. Det betyder at udvise empati, omsorg, respekt, tillid, både barn/barn og barn/voksen.
En god kammerat er:
- en der ikke slår
- en der hjælper med at rydde op
- en der er god at lege med
- en der venter på tur
- en der trøster og hjælper
- en der ikke driller
- en der taler pænt
Dagens forløb
Vi starter dagen kl. 6.30, hvor vi spiser morgenmad indtil kl. 7.30. Her bliver serveret havregrød, havregryn, cornflakes, brød, marmelade og mælk.
Kl. 9.00 holdes samling på stuerne. Det er derfor vigtigt, at du kommer i børnehave senest kl. 9.00. Til samling sidder vi i rundkreds og vi taler om dagen, dato, måned og året og vejret. Hvis der skal ske noget specielt, bliver der talt om det og der bliver læst og sunget. Her lærer du at lytte til de andre og vente med at tale,
til det bliver din tur.
Kl. 11.00 skal vi rydde op og spise frokost. Vi har faste pladser. Bagefter skal vi læse i en bog eller slappe af
til musik og så skal vi på legepladsen. Efter at vi har været på legepladsen, skal vi ind og spise frugt.
Efter frugt er der igen tilbud om forskellige aktiviteter.
Det betyder, at du må vælge hvad du vil lege med. Når vejret er til det, går vi på legepladsen igen.
Generelt
Vi arbejder efter pædagogiske læreplaner.
Vi har en storbørnsgruppe, hvor vi arbejder med at gøre børnene klar til skolestart. Store Heddinge Skole har
indført rullende skolestart. Det betyder, at der er skolestart 3 gange årligt - 1. januar 1. april og medio august.
Vi har turdage hvor vi går i kolonihaven, legeplads eller skov og strand. Det er ikke sikkert, at alle børn er
med hver gang og vi må tage forbehold for ændringer, idet vejr og sygdom kan ændre meget.
Praktiske råd
Aflevering og afhentning: Husk altid at henvende jer til personalet, når barnet kommer om morgenen og
går hjem om eftermiddagen. Det er vigtigt at give besked, hvis en anden henter jeres barn. Vi ser helst ikke,
at søskende og andre under 15 år afleverer eller henter barnet.
Mødetid i børnehaven: Det er vigtigt for barnets start på dagen samt for personalets planlægning, at jeres
barn er i institutionen senest kl. 9.00 – medmindre der er truffet en anden aftale med personalet.
BørneIntra: BørneIntra er et lukket system for personale og forældre med børn i daginstitutionerne i Stevns
kommune.
Når jeres barn starter i Humlebien, vil I få udleveret adgangskode samt information om systemet.
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Når I har fået log-in bedes I venligst udfylde stamkortet med diverse oplysninger.
Her vil I kunne finde fotos samt korte/længere beskrivelser af, hvad vi har lavet i løbet af dagen.
Det er også muligt at hente en app til jeres mobiltelefoner.
Fridage og sygdom: Husk at give besked, når barnet holder fri eller er syg. Især ved smitsomme sygdomme
er det vigtigt, at vi får besked, så vi kan informere de andre forældre om evt. smitsomme sygdomme.
Skiftetøj: Vi er ude stort set hver dag uanset vejret. Derfor er det nødvendigt med skiftetøj. Overtøj og fodtøj skal passe til årstiden og dagens vejr. Der skal være navn i alt tøj og fodtøj. Vi har ikke skiftetøj i børnehaven.
Udeleg: I børnehaven er der en stor legeplads og en mindre, der er aflukket.
Legetøj: Børnene må ikke medbringe legetøj.
Madpakke: Børnene skal have madpakke og en frugtmadkasse med hver dag. Det er ikke tilladt at medbringe slik.
Vi opfordrer til, at I skærer jeres barns frugt ud. Det kan være umuligt at nå, at skære alle børns æbler, appelsiner etc. Ud, når vi skal have frugt.
Når du skal i børnehave, skal du have disse ting i din taske:
En madpakke og frugtmadkasse.
Ved opstart i børnehave er det en god idé, hvis barnet har et ekstra stykke rugbrød og/eller frugt
med. Barnet er vant til fra dagpleje eller vuggestue at få formiddagsmad og vil derfor blive sultent i
løbet af formiddagen.
Indesko.
Skiftetøj: Undertøj, strømper, strømpebukser, tynde bluser, tykke bluser og bukser.
Regntøj og gummistøvler.
Børnefødselsdage: Hvis du har lyst til at dele ud, er du meget velkommen. Forældre og personale aftaler,
hvornår og hvordan fødselsdagen fejres, herunder traktement. Vi henviser til områdets kostpolitik.
Vi holder fødselsdag og giver en gave til dig i forbindelse med frokost. Hvis du vil holde fødselsdag derhjemme
for nogle af børnene, må du selv sammen med mor og far finde ud af at invitere dem privat.
Forældremøde:
Der holdes min. et forældremøde her i huset i efteråret, hvor der også afholdes valg til den fælles forældrebestyrelse i
områdeinstitution Sydstevns.
I kan holde jer orienteret om dagligdagen på BørneIntra.
Larverne (vuggestuen)
Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn, skal I skrive jeres barn ind med besked om, hvornår I
ca. henter igen, af hensyn til evt. middagslur m.m.
Dagens forløb
Morgenmad: Vi spiser morgenmad i fællesrummet fra kl. 6.30-7.30, hvor vi tilstræber en stille og rolig
stemning. Herefter går vi ind på vores stue. De børn, der har brug for en formiddagslur, vil blive puttet efter
behov.
Samling/Formiddags frugt: Kl. 9.00 holder vi samling, hvor vi synger, leger sanglege og siger rim og remser. Bagefter spiser vi formiddagsfrugt og drikker vand.
Vi vil helst ikke forstyrres mellem kl. 9.00 og 9.30, så kom før eller efter samling.
Aktivitet: Mellem kl. 9.30-10.40 lave vi forskellige aktiviteter med børnene. Vi tegner, leger med modellervoks, perler, maler m.m. Vi ønsker at give børnene mange forskellige sanseoplevelser.
Vi bestræber os på at gå meget ud, både på vores legeplads og på små ture nærmiljøet, men det afhænger
dog af vind og vejr.
Frokost: Vi vasker hænder, før vi spiser vores frokost i fællesrummet. Ligesom ved morgenmaden tilstræber
vi en hyggelig og rolig stemning Vi sidder i små grupper og taler sammen.
Børnenes madpakker er deres egen og de må spise, det de vil.
Når de er færdige, får de lov til at lege lidt inde på stuen, så de andre kan få ro og fred til at spise færdig.
Derefter begynder vi at skifte og putte børnene. De børn der vil og kan, støttes i selv at tage deres tøj af og
på. Dem, der har lyst til det, får lov til at gå på wc.
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De børn som har sovet formiddagslur, kommer op når de vågner og får frokost, leger og hygger derefter på
stuen eller evt. på legepladsen.
Eftermiddags frugt: Omkring kl.14.00 spiser vi eftermiddagsfrugt, efterhånden som børnene står op.
Senest kl. 16.00 går vi sammen med børnehaven, hvor vi lukker i fællesskab.
Bleer-sovetider-skiftetøj: På badeværelse er der en tavle, hvorpå i kan orientere jer om, hvornår jeres
barn har sovet.
Her er der en kasse, hvor I kan lægge jeres barns skiftetøj, bamser og sutteklude m.v. Bleer skal I selv have
medbringe.
Pædagogiske principper: For os er det meget vigtigt, at jeres barn får en rolig og tryg start på dagen og får
sagt ordentlig farvel. I er altid velkomne til at kontakte os på telefonen og høre, hvordan jeres barn har det.
Vi vækker ikke børn, når de sover. Vi mener, at børnene har brug for den tid de sover og at søvnen er vigtig
for deres trivsel og udvikling.
I forhold til leg mener vi, at det er vigtigt at børnene får plads og rum til at fordybe sig uden for mange afbrydelser.
Derudover vægter vi højt, at børnene får mulighed for at få så mange sanseoplevelser som muligt i forskellige
miljøer.
Vi har fokus på sproget og taler om de ting, de ser og sætter ord på det.
Rytmik: I det daglige prøver vi på at styrke barnets grovmotorik, kropsoplevelse, glæde ved sang, musik og
dans og tumlelege.
Forældresamarbejde: Vi mener, at det er meget vigtigt med et godt samarbejde mellem forældre og personale. Vi synes, at grundlaget for et godt samarbejde er lyst og vilje til at lytte og respektere hinanden.
Myrerne (specialgruppen)
Myregruppen er en del af børnehaven. Vi er tilknyttet børnehavegruppen i den udstrækning børnene formår.
Det er vigtigt, at myregruppens børn ikke bliver isoleret, men har mulighed for at danne legerelationer med
andre børn.
Det er ikke alle børn, der deltager i alle aktiviteter. Børnene udvælges af de voksne, ud fra børnenes forskellige behov for stimulering. De børn, der ikke deltager i dagens aktivitet er på legepladsen eller på stuen, hvor
vi kan lege, sy, male, klistre, modellere osv.
Vi er på vores egen stue fra kl. 8.00. Efter frokost er vi på legepladsen sammen med de andre børn i børnehaven. Vi spiser som regel frugt på vores egen stue om eftermiddagen. Vi deltager i fælles arrangementer/aktiviteter i det omfang myrebørnene formår.
Med dette hæfte håber vi, at vi har besvaret en del af de spørgsmål, som I måtte have i forbindelse med jeres
barns start i Humlebien.
Skulle I have andre spørgsmål, er I velkommen til at ringe til institutionens kontor - tlf. 56 57 54 64
Med venlig hilsen og på gensyn.
Personalet i Humlebien
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