Børnehuset Mælkevejen
Forældrepjece

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen
www.maelkevejen.randers.dk
www.borneweb.dk

Børnehuset Mælkevejen er en kombineret institution med 4
vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.
Når I har fået plads til jeres barn i Mælkevejens vuggestue,
har jeres barn en plads til rådighed i børnehaven ved 3-års
alderen.
Vuggestuen og børnehaven har et tæt samarbejde - især
omkring barnets overgang fra vuggestue til børnehave.
Vi ved, at børns evne til udvikling skabes i samspil med
barnets omsorgspersoner – forældrene og andre betydningsfulde voksne – deriblandt medarbejderne i institutionen.
Vi ved også, at det har afgørende betydning for barnets udvikling, at vi har fokus på kvaliteten af de relationer og den
kontakt, som barnet etablerer i daginstitutionen.
Vi lægger derfor vægt på at skabe en god og tryg relation til
Jeres barn, hvor vi fungerer som base for barnets tryghed
og udvikling.
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Kontaktpædagog
Når I kommer på det første besøg i institutionen, vil I møde
jeres barns kontaktpædagog, der vil vise jer rundt i institutionen. I får også mulighed for at møde de øvrige medarbejdere, og kontaktpædagogen kan få informationer om jeres barn.
Kontaktpædagogen følger jeres barn i hele vuggestuetiden
og sørger for at sikre barnet en tryg overgang til den nye
kontaktpædagog i børnehaven.
I begyndelsen vil det være kontaktpædagogen, som er mest
sammen med jeres barn – netop for at give barnet den
største tryghed - og det er også den medarbejder, I som
forældre især kan henvende jer til.
Når jeres barn er faldet godt til, vil det naturligt også knytte
sig til de andre voksne på stuen. Ligeledes vil I kunne bruge
hele stuens personale til at være i dialog om jeres barn.
Børneintra
På www.borneweb.dk tilmelder du dig til Mælkevejens børneintra. Første gang du logger på, skal du logge på med
nem id – derefter har du et tabulex log-in. Det er et krav at
forældre tilmelder sig, og at man som forældre hele tiden
sørger for, at kontakt oplysningerne er opdateret f.eks. telefon nummer.
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Vi har ikke oplysningerne i papirform mere.
Du skal du logge dit barn ind, når du kommer på touch
skærmen i indgangen og logge ud, når du går.
Du skal først logge ud, når du går med barnet. F.eks. logger
nogle 2 børn ud, når de går ind for at hente det ene barn –
så kan der lige gå 5-10 min. hvor barnet ikke er registeret i
systemet, og det kan skabe misforståelser.
Det er vigtigt at du udfylder tilladelser og selv melder til og
fra ferie perioder indenfor tidsfristen. Alle oplysninger ligges
på børneintra f.eks. nyhedsbreve og stuernes ugeplan samt
madplan.
Barnets bog
Når jeres barn begynder i institutionen, laver vi en ”Barnets
bog”. Bogen er tænkt som en historiefortælling om barnet derhjemme og i institutionen. Vi sætter løbende billeder ind
i bogen, og vi vil også meget gerne have billeder af barnet,
familien og andre/andet, som har betydning for jeres barn.
Derfor må I gerne medbringe billeder til bogen. Der er ligeledes nogle sider som vi gerne vil have I udfylder, dem får I
af personalet på stuen.
Den sidste dag i Børnehuset Mælkevejen får barnet sin bog
med som ”gave” til overlevering til skolen.
Vi laver barnets bog, fordi vi har erfaret, at børnene har
meget glæde af - og finder stor tryghed i at kigge i bogen,
når de er i institutionen. Kontaktpædagogen og de øvrige
medarbejdere på jeres barns stue kigger ofte i bogen sammen med barnet. De taler med barnet om det, som optager
barnet – ligesom bogen kan blive et bindeled mellem
hjemmet og institutionen.
Bogen øger dialogen mellem barn-barn og barn-voksen. Bogen er positivt identitetsskabende for barnet, da det fremgår hvem barnet er, hvad barnet er god til og har interesse
for og har relationer til.
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Forældresamtaler
Kontaktpædagogen indbyder jer til forældresamtaler.
Den første finder sted, når jeres barn har været i institutionen i 3 måneder.
Temaet for denne samtale er:


kontaktetablering – er der skabt en god relation?

Relationen mellem barnet og barnets kontaktpædagog er
grundstenen i vores pædagogiske arbejde.
Temaerne for de følgende forældresamtaler er i vuggestuen:



Relation og leg med jævnaldrene børn, relationen til de voksne – og sprogvurdering
Overgang til børnehave

Den første samtale i børnehaven tilbydes efter behov ca. 3
måneder efter starten i børnehaven. Temaerne for de følgende forældresamtaler i børnehaven er:



Kontakt og leg med jævnaldrene børn, relationen til de voksne og TRAS
Overgang til skole og TRAS

Sprogvurdering
Vi tilbyder sprogvurdering af jeres barn ved 2-års alderen
og efterfølgende, når barnet er 3, 4 og 5 år.
Vi anvender sprogvurderingsmaterialet TRAS. Ved samtalen
gennemgår vi resultatet af sprogtesten.
Sprogvurderingen er et tilbud.
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Den daglige kontakt mellem forældre og personale
Vi lægger vægt på, at forældre og børn skal føle sig velkomne og trygge i institutionen.
Når institutionen åbner kl. 6.15, vil I hver morgen møde en
af vores morgenåbnere.
Fra kl. 6.15 til kl. 7.30 – og igen fra kl. 15.30/16 til 16.45
vil I nogle dage møde medarbejdere fra andre stuer.
Hver dag kan I læse på aktivitetstavlen og infotavle om vores samvær og aktiviteter med børnene.
Vi vægter højt at tale med jer om, hvordan netop jeres barn
har haft det.

Samling
Vi holder samling i både vuggestue og børnehave. Det er
vigtigt, at børnene jævnligt deltager i samlingen. Spørg på
stuen hvilket tidspunkt de holder samling. Det vil være
bedst at aflevere sit barn enten før eller efter samlingen. Vi
prioriterer højt, at samlingen er en fokuseret stund, hvor alle via aktivitetstavlen kan få et overblik over dagen og opleve at være en del af stuens fællesskab. Der foregår desuden
meget daglig sprogstimulering i samlingsstunden. Hvis du
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afleverer dit barn i samlingsstunden, er det vigtigt at det
sker med mindst mulig forstyrrelse for samlingsstunden.
Pædagogisk fokus
Vi tilstræber at arbejde fagligt, fokuseret og nærværende i
små grupper tirsdag, onsdag og torsdag da den nyeste
forskning viser, at det er i små grupper, der sker mest læring. Vi tilstræber, at organisere at andet arbejde end det
direkte samvær med børnene, ligger om mandagen og om
fredagen. Vi arbejder med det overordnede tema inklusion,
og vores læreplanstemaer og aftalemål fremgår af årsplanen.
Desuden udfører vi eksperimenter, hvor vi undersøger og
udforsker vores praksis for at se om vi skal gøre noget anderledes for at inkludere alle børn. Næsten alle personaler
har været på kurser i inklusion.
Vi arbejder med de 6 pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, samtaler og oplevelser fordyber vi os i de enkelte
temaer.
Læreplanstemaerne er:
 Tema om alsidige personlige udvikling
 Tema om sociale kompetencer
 Tema om sprog og kommunikation
 Tema om krop, sanser og bevægelse
 Tema om natur, udeliv og science
 Tema om Kultur, æstestik og fællesskaber.
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Engagement, udvikling og glæde
Vi lægger vægt på tætte, dybe og nære relationer mellem
de enkelte børn og voksne, og børnene imellem. Det at være en del af et inkluderende fællesskab, udvikler barnets
personlige og sociale kompetence. Det har væsentlig betydning for yderligere udvikling af barnets færdigheder og
kompetencer.
Afhentning
Vi har ansvaret for Jeres barn , og derfor er det vigtigt, at
I husker følgende:



Sig altid farvel til en medarbejder fra stuen, inden du
og dit barn går hjem.
Giv personalet besked, hvis det er andre end forældrene, der henter barnet

Sygdom
Hvis jeres barn bliver syg, er det ikke hensigtsmæssigt, at
det kommer i institutionen. Hvis jeres barn bliver syg i institutionen vil vi ringe til jer, så I kan hente jeres syge barn.
Dette gør vi fordi, dels kan barnet smitte, så andre børn bliver syge, dels af hensyn til barnets eget velbefindende.
Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn.
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www.sst.dk/publ/Publ2001/Smitsomme_sygdomme/index.h
tm
Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder
for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme.
Praktisk
I skal selv medbringe bleer til jeres barn både i vuggestuen
og børnehaven. Hvert barn har en garderobe og en skiftetøjskasse. Det er jeres ansvar som forældre, at tjekke at jeres barn har skiftetøj, bleer m.m.
Det er en god idé at mærke tøj og sko med navn.
Sundhedspolitik
Børnene tilbydes ikke slik eller kage i Børnehuset Mælkevejen.
Undtagelser kan være, når børnene holder fødselsdag eller
afskedsfest, hvor I gerne vil medbringe noget, som jeres
barn kan dele ud. Vi opfordrer dog forældrene til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f. eks frugt, popcorn, pølsehorn eller boller – Spørg gerne personalet på
stuen.
Fødselsdag
Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag her i Børnehuset
Mælkevejen.
I må meget gerne deltage i festen - det samme gælder søskende o.a.
Vi dækker festligt op, vi synger fødselsdagssang og råber
HURRA.
I kan aftale med stuens personale, hvad I gerne vil medbringe og dele ud.
I kan også aftale med stuens personale, at vi kommer hjem
til jer og fejrer fødselsdagen.
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Mælkevejens traditioner
I institutionen lægger vi vægt på hvert år at vende tilbage
til nogle udvalgte traditioner.
Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og tilpasser aktiviteterne til deres udviklingstrin og behov.
Fastelavn
I februar fejrer vi fastelavn i Børnehuset Mælkevejen – vi
laver evt. masker, pynter fastelavnsris eller andet der relaterer til fastelavn.
Fastelavnsfesten er en familiebegivenhed, som forældrerådet står for at arrangere. Vi slår katten af tønden ude på legepladsen og derefter får vi kaffe/te/saftevand og fastelavnsboller på stuerne.
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Blomstens dag
I maj måned holder vi blomstens dag med bedsteforældre
hvor alle børn tager en blomst med, som vi planter på legepladsen.

Temaer på tværs
Hvert år har vi forskellige temaer på tværs i huset. F.eks.
sang på tværs, motionsdag, påskeværksted, naturuge på
naturskolen m.m.
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Sommer
Der planlægges en sommerfest, som man har mulighed for
at tilmelde sig.
Børnehaven holder grillfester stuevis, hvor alle medbringer
fælles mad og eget kød til grillen en hverdags aften.
Vuggestuen holder sommerfest sammen 2 stuer ad gangen.
Cirkus krone
Vi tager ofte i cirkus krone i august måned.
Jul
Vi bager og laver julepynt sammen med børnene, og hver
dag julehygger vi på stuerne med kalenderlys og julesange.
Vi holder en julefest i vuggestuen i december, og en julefest
i børnehaven med luciaoptog. Det er de største børn der går
luciaoptog for forældre og øvrige børn. Vi samles i gang om
ugen til adventshygge.
Se mere på vores årshjul og pædagogisk fokus på hjemmesiden: www.maelkevejen@randers.dk
Eller se løbende opslag på børneintra !
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Sanseprojekt i vuggestuen

Kost i Mælkevejen
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Alle børn i Mælkevejen er med i kostordning til alle måltider.
Måltiderne her er højt prioriteret, - vi vil gerne give børnene
sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.
Vi har ansat en ernæringsbachelor til at tilberede måltiderne.
Køkkenpersonalet har ansvaret for at tilrettelægge kosten
således, at måltiderne er så varierede og ernæringsmæssige
korrekte som muligt.
Køkkenlederen laver madplan for en uge ad gangen. Madplanen kan ses på tabulex.
Vi serverer som udgangspunkt varm mad 3 gange om ugen
og rugbrød 2 gange om ugen.
Eftermiddagsmaden består af frugt og brød m.m.
Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl.7.30
Desuden får børnene et ¼ stykke rugbrød m/Lätta og frugt
ca. kl.9, samt grønsagsstave o.lign.
Børnene bliver tilbudt letmælk eller vand til måltiderne.
Børn under 1 år følger deres egen kostplan og spisetider.
Vi taler løbende med forældrene om den individuelle kostplan.
Vi rådgiver os med forældre og sundhedsplejerske omkring
allergibørn.
Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten,
beder vi om en lægeerklæring. Hvis børn er vegetarer eller
af religiøse årsager ikke spiser svinekød, tager vi hensyn til
dette.
Se link til dagtilbuddets frokostordninger:
https://dagtilbudnordvest.randers.dk/om-dagtilbudnordvest/frokostordninger-2017/frokostordning-idagtilbud-nordvest/
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Velkommen til vuggestuen

Dagens aktiviteter
Morgen:
Vuggestueafdelingen åbner kl. 6.15, og vi samles på en
stue, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.
I bliver mødt af vores faste morgenåbner Behija.
Kl. 7.30 er der mødt en medarbejder fra alle 4 vuggestuegrupper – og efter morgenmaden fordeler vi os på stuerne.
Her modtager vi de øvrige børn – og hygger os med leg og
samtale, bl.a. om børnenes bøger m.m.
Vi holder samling ca. kl. 9. Vores fokus er den sproglige
stimulering. Vi synger og taler om, hvem der er kommet, og
hvem der mangler. Vi inddrager aktivitetstavlen i samlingen.
Vi synger fagte-sange, leger sanglege, fortæller/læser historier, bruger vores ”snakkepakkeposer” øver rim og remser,
taler om farver og tal – eller noget helt andet……
Formiddag:
Om formiddagen tirsdag, onsdag og torsdag deler vi som oftest børnene i mindre grupper – med udgangspunkt i bar-
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nets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter,
barnets skal deltage i.

Vi prioriterer, at børnene kommer ud at lege på legepladsen
hver dag.
Vi betragter legepladsen som et lærings rum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med
andre børn eller voksne at udforske de muligheder, der findes. De voksne understøtter at styrke børnenes nysgerrighed og lærelyst.

Vi støtter barnet i at blive selvhjulpen – både ved af og påklædning – og ved håndvasken.
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Middag
Vi spiser middagsmad ca. kl. 10.30.
Vi spiser i små grupper, da vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.
Vi lægger vægt på dialogen under måltidet – og at børnene
aktivt tager del i at dække bord, hælde mad op, skære ud
o. lign.

Søvn
Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os god tid til at
hjælpe den enkelte med f. eks afklædning, komme på potte,
toilet eller få skiftet ble.
De fleste børn sover middagssøvn i institutionen.
De yngste børn sover i barnevogn eller krybbe. De bliver
puttet med sutter, bamser o.a.
De store børn sover inde på madrasser, hvor vi hygger med
hinanden, og den voksne sidder hos børnene. De børn der
er vågne leger på en stue.
Det er vores holdning, at de yngste børn skal følge deres
egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.
Det er vores erfaring, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det. Det
er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn
om aftenen, selvom vi vækker barnet i institutionen.
Link til dagtilbuddets søvnpolitik:
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https://dagtilbudnordvest.randers.dk/vaerdier-ogpolitikker/soevnpolitik/
Eftermiddag
Efter middagssøvnen bliver børnene tilbudt eftermiddags
mad.
Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.
Mellem kl. ca. 16.00 og 16.45 samles børnene på en stue
eller på legepladsen. Børnene leger eller får læst historie, og
de får lidt at spise og drikke.

Institutionen lukker kl. 16.45, fredag kl. 16.15
Indtil d. 31.12.2018 holder vi åben om fredagen indtil kl.
16.30
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Velkommen til Børnehaven

Når barnet fylder 3 år tilbydes det en plads i børnehaven.
Overgangen fra vuggestuen til børnehaven
At starte i børnehave er altid et stort spring for såvel børn
som forældre. Børnene skal forholde sig til en masse nye
mennesker, og hverdagen er meget anderledes end det de
er vant til i hjemme eller i dagpleje og vuggestue. Denne
overgang er vi meget opmærksomme på, og gør meget for
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at gøre den så tryg og uproblematisk som muligt. Vi holder
en overgangssamtale hvor forældre, børnehave og vuggestue deltager.
Dagens aktiviteter
Hverdagen i børnehaven
Børn leger i størstedelen af den tid, de er i børnehaven,
men der er også mange praktiske ting, der hver dag skal
fungere. Der skal ryddes op. Børnene skal dække bord og
der skal spises, bordene skal ryddes og rengøres og legepladsen skal ryddes op sidst på dagen.
Disse praktiske aktiviteter, har alle et pædagogisk formål.

Den daglige rytme
Børnehaven åbner kl. 6.15 hvor I bliver modtaget af vores
faste morgen åbner - Janni. Børn og forældre bliver mødt
med et "godmorgen" fra de voksne. Herefter hjælper de
voksne de børn, der har brug for hjælp til at "vinke farvel".
Børnene er fortrinsvis i alrummet frem til kl. 7.30, hvor de
hygger sig med hinanden og de voksne. Kl.7.30-8.00 er
personalet på alle stuer mødt frem. Vi har tilrettelagt vores
mødetider sådan, at I kan møde en voksen fra barnet stue
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mellem 8.00 – 16.00. Efterhånden møder der flere børn og
voksne frem, og børnene finder sammen med deres venner
og går i gang med deres lege.
Hver dag holder vi samling med stuens børn. Her er der fokus på den sproglige udvikling, og vi lægger vægt på at have en dialog med børnegruppen om dagens aktiviteter, og
ligeledes inddrages forskellige sprogaktiviteter, eksempelvis
rim og remser, fortælling, ugen ord, snakkepakkeposer mv.

Aktivitetstavle

Der arbejdes med læreplansaktiviteter på stuerne. Børnene
er delt ind i små grupper. I kan følge med i læreplansaktiviteterne på aktivitetstavlen på stuen og på opslagstavlerne
udenfor stuerne. Nogle gange har vi temaer på tværs i hele
huset. Se årsplanen på hjemmesiden.
Børnene spiser ca. Kl.11.00. Derefter går vi oftest sammen
ud på legepladsen og leger her til hen på eftermiddagen afhængig af vejr og vind. I foråret, sommeren og efteråret tilbringer børn og voksne meget tid på legepladsen.
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Ca. kl. 14.00 mødes børnene igen og spiser - enten inde eller ude, afhængig af vejret. Herefter leger børnene videre
indtil de bliver hentet af deres forældre.
Om efteråret/vinteren er vi fortrinsvis i alrummet/på en
stue fra kl. 16.00 til 16.45, men om sommeren er vi lige så
ofte på legepladsen.
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Regntøj/gummistøvler
Hvert barn har en garderobe til tøj m.m., hvor barnet kan
opbevare sit udetøj, regntøj og gummi-/vinterstøvler.
Førskolegruppe
De fleste børn starter i førskole 1.marts, hvor der arbejdes
med at gøre børnene skoleklar.
Øvrige oplysninger
Dagtilbudsleder:
Helle Jantzen
Helle.jantzen@randers.dk

Pædagogisk leder for Børnehuset Mælkevejen:
Helle Jørgensen
Helle.Solveig.Jorgensen@randers.dk
Børnehuset Mælkevejen:
 8915 9610
Ring/sms til vuggestuen:
Radissestuen: 2115 2601
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Krummestuen:
Bjørnebanden:
Mariehønen:

2115 2192
2115 2143
2115 2402

Ring/sms til børnehaven:
Gul stue
2964 0428
Blå stue:
2964 0332
Grøn stue:
2964 0313
Kontakt gerne via tabulex
Hjemmeside:
dagtilbudnordvest.randers.dk
Åbningstid:
Mandag til torsdag:
Fredag

kl 6.15 – 16.45
kl 6.16 – 16.15
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Forældremøder
Der indbydes til forældremøde en gang om året, som oftest
i september måned.
Dagtilbudsbestyrelse
Forældrebestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet, og har indflydelse på bl.a. følgende områder:





Pædagogiske principper
Dagtilbuddets aktiviteter
Anvendelse af budget
Ansættelse af personale

Feriepasning i dagtilbuddet
Der er feriepasning i de kombinerede institutioner, vuggestuer og børnehaver på følgende dage:






Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
De 3 dage før Påske
Grundlovsdag
Perioden imellem jul og nytår d. 27. - 31. december
Uge 29 og 30

Der etableres pasning i en eller flere institutioner i Randers
Kommune for de børn, som har behov. D. 24. december er
institutionerne lukket. Der etableres ikke pasningsordning.
Se for mere information på
www.dagtilbudnordvest.randers.dk

24

Sprogvurdering
Ifølge dagtilbudsloven skal alle 3 -5 årige børn tilbydes
sprogvurdering.
I Randers Kommune har man besluttet at tilbuddet om
sprogvurdering skal foregå i barnets dagtilbud /dagpleje, og
at der anvendes materialet TRAS. Barnet sprogvurderes når
det er 2-3-4 og 5 år.
TRAS (tidlig registrering af sprogudvikling) belyser områderne: samspil, kommunikation, opmærksomhed, sprogforståelse, sproglig bevidsthed, udtale, ordudvikling og sætningsproduktion.
I Dagtilbud Nordvest har vi besluttet at TRAS skemaet drøftes på forældresamtalerne.
Jeres tilsagn gives på blanketten med diverse tilladelser.
Tilladelse til videooptagelse
Personalet benytter sig i skiftende omfang af at optage og
gennemse video som led i det pædagogiske arbejde. Videoen vil have fokus på relationen mellem barn/voksen, og den
voksnes evne til at indgå i dette samspil, for hele tiden at
dygtiggøre os på dette felt.
Video kan også være for at dele oplevelser fra hverdagen til
forældremøde o. lign. arrangementer.
Videooptagelserne vil:






Blive anvendt internt af personalet
Blive anvendt internt ved uddannelse af personalet
med eksterne fagpersoner/undervisere
Blive behandlet som internt materiale og derfor være
omfattet af reglerne om tavshedspligt
Blive brugt ved forældre arrangementer.
Blive destrueret efter brug, eller senest når barnet
forlader institutionen.
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Ved særlig skriftligt samtykke med forældrene, kan der gives tilladelse til at bruge videoklippene udenfor institutionen. F. eks i forbindelse med uddannelse af personalet.
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Vi glæder os til at samarbejde med Jer
Se desuden vores årshjul på hjemmesiden
Med venlig hilsen
Børnehuset Mælkevejen
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