Velkomstfolder Børnehaven
Velkommen til institution Enghave. Denne folder skulle gerne tjene med basisoplysningerne til dit barns nye institution. Mere uddybende er præsentationsfolderen samt
selvfølgelig dialogen med medarbejderne, men vi håber, at den alligevel kan medvirke
til at give et oplysende billede af vores hus.
Afdelingerne og pædagogik:
Børneinstitution Enghave er en dynamisk og vidtfavnende, men samtidig lille institution midt på Vesterbro. Vi har tre separate afdelinger med henholdsvis vuggestueafdeling med 22 børn fordelt på to stuer. Børnehave har 23 børn på hver stuer, som
skiftevis er enten hjemme i institutionen eller i vores udflytterafdeling ved Utterslev Mose.
Vi har følgende værdier for den fælles pædagogiske platform:
- Plads til forskelle.
- Formidling.
- Humor- og meningsfulde fællesskaber.
Læs mere uddybende om værdierne i institutionens præsentationsfolder.

Forventningsafstemning:
Når barnet starter i institutionen afholder vi velkomstinterview med forældrene gerne inden opstart. Vi vil bl.a. aftale opstart, indkøringsforløb, hører om barnets vane
og om der er særlige hensyn i forhold til mad, søvn eller andet.
Ligeledes taler vi om hvad vi står for som institution, og hvordan vi kan imødekomme
forældrenes forventninger.

Indkøring:
Indkøringen er den periode, hvor barnet tilvænnes institutionsmiljøet. Den tid det
tager, inden barnet er glad, fri og tryg kan være meget forskellig, og det er vigtigt at
tage individuelle hensyn. Når barnet starter, vil der altid være en fast voksen, som
kontaktperson, der vil stå for velkomst og indkøring. Som regel vil der også udnævnes
en sekundær kontaktperson, som den, der vil tage ekstra hånd om barnet, når kontaktpersonen har fri eller er syg.
Vi anbefaler, at I afsætter op til min 3-4 dage for børnehavebarnets vedkommende
til indkøringen, så barnet får korte dage med mere og mere ”slip” fra forældrene men
stadig med mulighed for at hente tidligt. Børnehavebørn starter altid i hjemmeugerne, så vi undgår lange dage i udflytteren de første dage. Vi ser helst at mor eller far
er med i bussen på første udflytterdag, da det altid er en omvæltning, pludselig at
skulle køre af sted i bus mod noget ukendt og som børnene reagerer meget forskelligt
på. Det er derfor også altid godt at snakke med sit barn om hvad den næste dag bringe de første uger i en institution.
Trivsel:
Når det nye barn er tryg ved sin stue og dens børn og voksne, vil barnet begynde at
udforske og få et samspil med omgivelserne. Vi opmuntrer og giver barnet den tid,
det tager at lære at klare hverdagens mange gøremål, som f.eks. at spise selv, tage
tøj af og på, og gå op og ned af trapperne. Det betyder meget for børnenes udvikling
og selvtillid, at vi giver dem lov til at eksperimentere. Det er derfor vigtigt, at børnene får fornemmelsen af, at de klarer noget selv, f.eks. at hælde mælk op i koppen.
Det giver tryghed, selvtillid og en vis sikkerhed over for tilværelsen – og ikke mindst,
lyst til at gå i gang med nye udfordringer.
Kommunikation:
Vi har vores whiteboard-tavler til velkomst og meddelelser ved afdelingerne. Ved tavlerne hænger der desuden ugeplaner, hvor ugens aktivitetsindhold er beskrevet. Ugeplanerne udsendes også pr mail hver fredag.

Hver stue har desuden en afkrydsningsliste, hvor der kan skrives korte meddelelser
til medarbejdere.
Institutionen har desuden hjemmesiden www.institutionenghave.dk med nyheder, billeder, kalender og div. beskrivelser. Vi ser gerne alle forældre tilmeldt vores mailliste, således at man kan modtage information og nyt fra institutionen pr. mail.
Vi ser brobygningen mellem hjem og institution som værende meget vigtig og håber
derfor meget, at forældre giver sig tid til at være i institutionen eller deltager i vores arrangementer. Barnet nyder at vise sine omgivelser frem og føler sig betydningsfuld, når forældre viser denne interesse. Samtidig er det også en god lejlighed
til noget uformelt samvær familier og medarbejdere imellem.
Vi vægter den daglige kommunikation højt, således at børn som forældre bliver mødt
med en varm velkomst om morgenen og gerne at alle børn får et par ord med på vejen
ved afhentning. Vi henstiller endvidere til at man altid kommer til stuen med tvivl eller underen, så uklarheder eller usikkerhed kan undgås.
Praktiske oplysninger:
Kost: Vi har ikke madordning i børnehaven, så barnet skal have egen madpakke med.
Dette bevirker et nedslag i forældrebetalingen. Institutionen tilbyder morgenmad
indtil 7.30, mælk til måltiderne, samt frugt og hjemmebagt brød og mælk til om eftermiddagen.
Sygdom: Vi modtager ikke syge børn. Børn kan være sløje/syge uden at have feber.
Vi kontakter jer, hvis vi vurderer, at jeres barn af den ene eller anden grund ikke har
det godt, og I derfor må komme og afhente.
Vi skriver opslag, hvis der er specielle, smitsomme sygdomme i institutionen.
Se endvidere mere uddybende i pjecen ”Enghaves Sygepolitik”
Husk altid at enten vaske hænder ved ankomst i institutionen eller benyt den berøringsfri automat ved indgangsdørene. Det reducerer risikoen for smitteoverførsel
betragteligt.
Tøj:Det er særdeles praktisk, hvis der er navn i jeres barns tøj, sko og hjemmesko.
Det vil gøre det meget lettere for medarbejdere og også for jer forældre i hverdagen og begrænse at tøj ”forsvinder” og bliver væk.
I bedes medbringe skiftetøj, så der både er ekstra tøj i udflytter og hjemme
Medbring forår/sommer/efterår: Gummistøvler og regntøj.
Vinter: Medbring varm sweater, vanter, hue, ekstra sokker, varme støvler og sutsko.

Jeres barn får en rygsæk ved opstart, som ikke mindst er nødvendig til udflytteren.
I den kan der ligge madpakken og evt. lidt skiftetøj, sutter m.v.
Børnene må gerne tage legetøj, sovedyr osv. med i institutionen, men det er på eget
ansvar. Husk at det ikke må blive for omfangsrigt. Skal kunne være i en børnerygsæk
og endelig ikke for mange ting.
Hensyn:
Af hensyn til børnenes sikkerhed må børnene ikke have snore i deres tøj - ligesom
små hårspænder og legeting, der kan sætte sig fast i halsen skal undgås.
Man skal selv medbringe bleer i institutionen.
Bestyrelse og netværk:
Idet Børneinstitution er selvejende er den drevet af forældrevalgt bestyrelse. I
praksis betyder det at bestyrelsen er i samarbejde med lederen ansvarlig for institutionens økonomi og drift. Bestyrelsens opgave er dog af en mere overordnet karakter.
Det er eksempelvis bestyrelsen opgave at fastlægge principper m.v. som så institutionen sikre at implementere i hverdagen.
Bestyrelsen er tillige kommunikations mellem hjem og institution, arrangere fællesdage, giver input til inspiration og trivsel m.v.
Institutionen er desuden en aktiv part i netværket ”Flora” som er et forpligtende
samarbejde mellem seks selvejende institutioner på Vesterbro. Det bevirker fælles
samarbejde eksempelvis i forbindelse med administrative og pædagogiske opgaver,
fælles aktiviteter, foredragsaftener m.m.
Vi håber at dette kan give lidt overblik over den første tid i institutionen. Vi glæder
os til at hilse på jer og ikke mindst jeres barn.
Venlig Hilsen
Børn & voksne i Børneinstitutionen Enghave.

