Velkommen i Labyrinten

Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten!
Adresse:

Børnehaven Labyrinten
Langgade 80
7321 Gadbjerg

Tlf.nr.:
Hjemmeside:

76 81 88 50 (kontor)
76 81 88 52 (køkken)
www.labyrinten.vejle.dk

e-mail:

jebog@vejle.dk

Børnenormering:

45 børn (3 år – 6 år)

Personale:
Pædagogisk leder 37 t.
Pædagog 32 t.
Pædagog 37 t.
Pædagog 25 t.
Pædagogmedhjælper 26 t.Barsel
Pædagogmedhjælper 30 t.
Pædagogmedhjælper 35 t.Barselsvikar
Husassistent 20 t.
Pedel 15 t. pr. mdr.
Administrativ medarb.12 t. pr. mdr.
Åbningstid:
man. – tor.
fre.

6.30 – 16.45
6.30 – 16.00

Jette Bøgsted
Ulla Scheffel Skriver
Eilif Laursen
Birgit Ruban Olesen
Anne Klitgaard Thompson
Marianne Lindbjerg
Kirsten Johanne Jensen
Karen Sommer
Martin Jensen
Sussi Fraulo

Dagens gang i børnehaven
6.30 -7.30
Labyrinten åbner. Der kan spises morgenmad i køkkenet og dit barn kan hygge sig med snak,
historie og leg.
7.30 -9.00
Der leges og hygges i hele huset.
9.00-9.30
Der er børnemøde hos Mejserne og Stærene. Børnemøderne bruges til at synge,
fortælle/læse historier, lytte og fortælle om oplevelser, gymnastik/bevægelse og fælleslege.
Der sluttes af med formiddags mad.
9.30-11.00
Leg og aktiviteter ude og inde.
Temaer/projekter.
Ture ud af huset.
11.00-12.00
Frokost som vores køkkendame Karen har lavet til os. Nogle børn kan hjælpe med at dække
bord. Alle skal vaske hænder inden vi spiser. Vi holder bordskik, der bliver sagt værsgo` og vi
sender maden rundt. Børnene ”prøve” smager det nye mad og der er tid og ro til at få spist så
man bliver mæt.
12.00
Som hovedregel går alle på legepladsen for at få frisk luft og lege.
Sovebørnene bliver lagt til at sove, de får læst en historie.
12.00 -13.30
Der bliver holdt gruppe møder og personalets pauser afvikles.
14.00
Sovebørnene kommer op, og vi spiser eftermiddags mad. Gerne ude hvis vejret tillader det.
Derefter leger børnene og de begynder at blive hentet.
16.45
Børnehaven lukker mandag til torsdag
16.00
Børnehaven lukker fredag.

Pebernøddetrillerier

Fester:
Hvert efterår afholdes fællesspisning i hver gruppe – kun for børnehavebarnet og dets
forældre. Det arrangeres af et lille forældreudvalg.
Forældresamtaler:
Alle hjem får tilbud om følgende samtaler: præsentationssamtale forud for børnehavestart,
udviklingssamtale ved 4-årsalderen, overleveringssamtale når barnet skal i skole og SFO.
Der vil dog altid være mulighed for at få en samtale med en eller flere fra personalet, når
behovet er der.
Sig til, hvis I har brug for at tale med os om jeres barns udvikling og trivsel. Der kan omvendt
også fra vores side være brug for en mere ”privat” samtale end den, der kan føres ved
aflevering og afhentning af børn.

Forventninger til forældrene
Vi forventer, at …………:











Barnet har tøj og fodtøj, der passer til vejret og som må bruges. Vi leger meget ude – det
bliver man beskidt og ofte våd af.
Barnets taske indeholder mindst et sæt skiftetøj: undertøj, strømper, bukser og bluse.
Barnets ejendele mærkes med navn (tøj, fodtøj, evt. legetøj).
Forældrene ved aflevering af barnet siger farvel til barnet, og at der er kontakt med en
medarbejder både ved aflevering og afhentning.
Forældrene sørger for, at udetøjet er tilgængeligt for barnet på rummet fra om morgenen.
Forældrene giver besked om fravær ved sygdom eller andet.
Forældrene holder sig informeret om børnehavens aktiviteter via Daycare, opslag,
månedsplaner o.l.
Forældrene informerer personalet om ændringer i barnets hverdag, som har betydning for
barnets trivsel.
Forældrene deltager i forældremøder og arrangementer, hvis det er muligt – det har stor
betydning for barnet.
Sidst men ikke mindst – at man ved spørgsmål el. kritik henvender sig til personalet/lederen.

Traditioner i Labyrinten
Fødselsdage:
Barnets fødselsdag fejres i børnehaven om formiddagen i den gruppe, barnet
hører til. Forældre må gerne komme og deltage, f.eks. i frokosten. Barnet/familien
må invitere gruppen hjem til fødselsdag én gang i løbet af børnehavetiden.
Børnehaven sørger for en fælles gave til fødselsdagsbarnet.

Ture ud af huset:
Børnehavegruppen tager sommetider ud af huset. Ture til fødselsdage, udflugter
o.l. vil der være opslag om i børnehaven et par dage før turen, men ofte tager vi
på helt spontane ture til f.eks. skoven. Derfor er det vigtigt, at børnene er her
senest kl. 9.30.
”Kaffe på kanden”:
En gang hvert halve år har vi ”Kaffe på kanden”, hvilket vil sige, når I henter jeres
barn vil I blive tilbudt en kop kaffe/te og lidt hjemmebag og få en uformel snak med
personalet og øvrige forældre. Hold derfor øje med kaffekanden, som annoncerer
tidspunktet en lille uges tid i forvejen. (Datoerne fremgår også i månedsplanen på
Daycare).

Når barnet er sygt
Et barn, der er sygt må ikke komme i børnehave. Men det kan være svært at vurdere, hvornår
et barn er sygt og skal holdes hjemme. Vi ved godt, at det kan give store pasningsproblemer,
men det kan være meget svært at komme af med smitsomme sygdomme, hvis vi modtager
børn, som er syge, og ikke mindre væsentligt kan det være svært for barnet at komme ovenpå
igen, hvis det ikke er ordentligt raskt, når det starter i børnehaven igen. Derfor vil vi nævne et
par rettesnore, da det er i alles interesse, at barnet ikke kommer her, når det er dårligt.
Barnet er f.eks. sygt, når det har:
 stærk forkølelse
 feber
 opkastning eller diarré
 øjenkatar
 pusflåd

Hvornår er barnet raskt?
Barnet er raskt, når det kan klare at være i børnehaven sammen med de andre børn. Barnet
skal kunne fungere i aktiviteter, der er planlagt til den enkelte dag. F.eks. skal barnet kunne
deltage i udflugter, gåture eller ophold i haven.

Månedsplaner
Hver måned bliver der lavet en månedsplan, der bliver lagt på Daycare. På
månedsplanen fremgår det, hvilke aktiviteter der er planlagt for den kommende
måned. Der vil dog af og til ske ændringer, ligesom der også er aktiviteter, der ikke
vil fremgå af månedsplanen.

Daglig information
På whiteboarden i vindfanget kan I læse, hvad grupperne har lavet i løbet af
dagen. Her vil der også være informationer til forældrene samt ændringer til
månedsplanen.

Gyngevenner

Måltider i Labyrinten
Morgenmad: Børnehaven tilbyder morgenmad fra 06.30-07.45. Der er hjemmebagt brød/boller,
ost, marmelade, honning, smør. Havrefras, havregryn, A38 og mælk.
Formiddagsmad: Efter børnemøde tilbydes der knækbrød, frugt, grønt og vand.
Frokost: Består f.eks. af rugbrød med 2 slags pålæg + lidt lunt og bidegrønt, pitabrød m.
diverse fyld, grød, suppe.
Eftermiddagsmad:, Børnehaven serverer blandet økologisk frugt. Det serveres med
hjemmebagt brød/knækbrød.
Børnefødselsdage: når vi bliver inviteret hjem til et barns fødselsdag, vil vi meget gerne have
at:
- der ikke udleveres slikposer
- der ikke serveres ret meget slik – evt. kun pynt til kagen
- Børnene får vand at drikke eller max. 1 glas saft
Læs i øvrigt mad- og måltidspolitikken på vores hjemmeside 
Forældrebestyrelsen har valgt at Labyrinten har forældrebetalt frokostordning og
madordning (mellemmåltider). Dette opkræves særskilt i.f.t. pasningsbetalingen.

Børnehave-wellness

