Information om Rosmus Børnehus.
Fiskegårdevej 3a., 8444 Balle
Tlf Børnehave 87536010. Tlf. Vuggestue 87536020. Tlf. kontor 87536175
Mail blj@syddjurs.dk

Rosmus Børnehus blev taget i brug sommeren 2012, i nybyggede lokaler ved Rosmus Skole.
Børnehuset er placeret tæt på en idrætshal, og der er et stort aktivitetsområde på nabogrunden,
hvilket giver nogle unikke muligheder for idræt/ bevægelse og udeliv.
Med Børnehusets placering er det dejligt med de gode udfoldelsesmuligheder omkring os, da vi er
afhængig af bus/offentlig trafik for at komme til by/skov og strand.
Børnehuserts placering tæt på skolen giver også mulighed for at udvikle et meget tæt samarbejde
med skole/SFO og dermed skabe helhed og sammenhæng, i børnenes opvækst fra 0 – 15år.

Åbningstid.
Mandag – torsdag 6.30 – 17
Fredag 6.30 – 16.
Der er lukket d. 24. dec. og den 5. juni. Alle andre hverdage er der åbent.

Struktur.
Børnehuset er bygget så det kan rumme 70 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn
Vi tilpasser os det faktiske behov, så der i perioder er flere vuggestuebørn og færre børnehavebørn
Vi har et samarbejde med den lokale dagpleje, og når det er muligt har vi enkelte gæstepladser til
dagplejebørn.
Børnene er opdelt i 4 grupper rød, gul, grøn og blå
Vuggestuen er rød gruppe.
Gul er lidt en blanding, de ældste børn i vuggestuen, og de yngste i børnehaven.
Grøn og blå stue er børnehavebørn.
Man betaler vuggestuetakst indtil barnet er 2 år og 9 måneder, derefter børnehavetakst.

Dagligdagen for Børnehavebørnene grøn og blå stue
KL. 6.30 Børnehuset åbner. Der er 1 person i børnehaven.(og 1 i vuggestuen) Børne samles i
fællesrummet til morgenmad - hygge – leg.
Kl 7 og 7.30 møder der yderligere personale ind.
Kl. 8 er hele huset åben.
Kl. 9.30 – 11 Samling og aktiviteter.
Kl. 11 Spises der madpakker i grupperne (farverne)
Kl. 12.15 alle børn på legepladsen eller middagssøvn.
KL.12.15 – 13. 15.personalet holder pause på skift.

Kl. 13.45 eftermiddagsmad/frugt i grupperne
Kl. 14.30. – 16 lukkes grupperummene og børnene samles sidst på dagen i vuggestuen.
Kl. 17 lukker Børnehuset.(fredag kl. 16)
KL 9.30 er alle medarbejdere i børnehaven mødt ind, hvilket gør det muligt at dele børnene op i
mindre grupper (f.eks. efter alder eller interesse).
De kommende skolebørn bliver samlet til en ”storegruppe” 1-2 gange ugentligt.
Hver fredag arbejdes der med temaet Krop, mad og bevægelse og vi vil da have mulighed for at
bruge hallen og gymnastiksalen om formiddagen. Grupperne laver mad på skift om fredagen.
Med denne opdeling af børnene, har vi mulighed for at arbejde målrettet efter alder – når det er
mest hensigtsmæssigt – og børnene har mulighed for at lære af/hjælpe hinanden, når de er blandet i
alder i grupperne. Samtidig har de børn, der har brug for meget trygge rammer, deres faste gruppe at
være i.

Dagligdagen for vuggestuebørnene. Rød og gul stue.
Kl. 6.30 – Vuggestuen åbner, der er 1 person mødt ind, morgenmad indtil 7.45
Hvornår de næste møder justerer vi efter hvor mange børn der kommer tidligt.
Kl. 8.30 Samling og formiddagsmad. Vi synger, snakker og fortæller historier og spiser derefter lidt
brød og frugt.
Kl.9.30 Lege og aktiviteter i mindre grupper, på legepladsen eller inde i vuggestuen.
Kl. 10.30 - 12.15 Vi spiser madpakker og derefter gøres klar til middagssøvn.
Kl. 12.15 – 13.15 Personalet holder pause på skift.
Kl. 13. De første børn begynder at vågne, vi hygger, leger, læser og synger.
Kl. 14 Vi spiser frugt/eftermiddagsmad, hvorefter legene fortsætter.
Sidst på dagen kommer børnene fra grøn og blå stue.
Kl. 17. (fredag dog kl. 16) Børnehuset lukker.

Vi forsøger hver dag at dele børnene op i mindre grupper, hvor vi leger og laver aktiviteter efter
interesse og behov. Vi bruger kroppen meget, ligesom sang og musik er en naturlig del af vores dag.
Om fredagen deltager vi i temaet ”Krop, mad og bevægelse”, ligesom børnehavebørnene. Vi er på
skift i hallen, gymnastiksal og køkken.

Indretning.
Vores fællesrum består af et stort køkken/alrum, kreativt værksted, og legearealet i det brede areal
mellem stuerne.
Fællesrummet er ud over samlingspunkt om morgen og ved diverse arrangementer, også der hvor
der er mulighed at male, lege med ler og andre kreative aktiviteter der griser. Vi har forsøgt at
indrette fællesrummet i mindre legeområder, der giver mulighed for forskellige
lege/læring/oplevelser.
I alle grupperummene vil være borde, stole til alle, samt en skuffe eller kasse til hvert barn.

Mad.
Børnehuset tilbyder morgenmad fra kl. 6.30 – 7.45. De børn der kommer efter 7.45 forventer vi har
spist hjemmefra.
Vi serverer havregryn/havregrød, rugbrød eller andet groft brød med ost og mælk.

Børnene skal selv medbringe mad til frokost og eftermiddag. Der vil være køleskab til opbevaring
af børnenes madpakker.

Tøj/garderober.
Hvert barn har et rum i garderoben, med plads til skiftetøj og overtøj. Derudover er der mulighed
for at hænge støvler og flyverdragter til tørre, så vi slipper for at få det våde og snavsede tøj ind i
rummet.
Børnene må ikke benytte udefodtøj indenfor, der er det enten inde sko eller strømpesokker.
Vi er ude hver dag efter frokost, da legepladsen er nyetableret, er der ingen bevoksning til at give
læ. Derfor er det vigtigt at overtøj og fodtøj er i orden og kan modstå vand og vind, og passer til
årstiden Det sker ofte at børnene bliver våde og beskidte, derfor er det vigtigt at der altid er skiftetøj
HUSH også at skrive navn i tøj/fodtøj, med så mange børn kan det ikke undgås at nogen får ens
tøj, Det gør det lettere både for jer og os når der er navn i.
Et eksempel på hvad der skal være i garderoben:
Strømper, undertøj, bluse, bukser, trøje, termotøj, regntøj, gummistøvler, og sko.
Om vinteren også flyverdragt, vanter, hue, sokker og vinterstøvler med for.
Sikkerhed og tøj.(citat fra Sikkerhedsstyrelsens pjece om ”Børns sikkerhed”)
Det er ikke fordi, du skal tænke på om tøjet bliver beskidt eller går i stykker. Du skal derimod
tænke på om tøjet udgør en kvælningsrisiko. Selv ganske korte snore, bindebånd og løkker kan
udgøre en risiko.
• Undlad at give dit barn halstørklæde på, når det leger. Tøj til børn op til 7 år må ikke have
bindebånd eller snore i hoved- og hals området
• Undgå generelt tøj med lange løse snore eller bindebånd, også til større børn.
• Undgå pyntetørklæder til børn.

Personale.
Der er 12 fastansatte i Børnehuset, derudover har vi jævnlig studerende i praktik og der kan være
andre i fx seniorjob eller jobprøvning. I perioder med mange børn ansættes der ekstra personale.
Personalet fungerer i team. Rød og gul stue er Team 1, de er sammen i ydertimerne, og hjælper
hinanden. Grøn og blå stue er team 2, de er også sammen i ydertimer, hjælper hinanden, og laver
ofte aktiviteter på tværs.
Vuggestuen Rød gruppe.
Birgit Thomsen 37 t. pædagog
Maria Thulstrup34 t. pædagog. Maria deler tiden mellem rød og gul stue
Mariann Sørensen 37 t. medhjælper

Birthe Honore 32 timer

Gul gruppe.
Kristian Callesø pædagog 35 t.
½ Maria Thulstrup pædagog
Diana Thygesen pædagogmedhjælper 34 timer
Blå gruppe.
Lene B. Secher pædagog 37 t.
Gitte Mathiasen pædagog 33 t.
Kirsten Hansen pædagogmedhjælper 32 timer (er i TSFO april, maj, juni)
Grøn gruppe
Eva Caspersen pædagog. 30 timer
Marianne Wilson pædagog 32 t
Lars Petersen Pædagogmedhjælper 37 timer
Ledelsen varetages af et ledelsesteam
Lars Robdrup, distriktsleder/skoleleder
Ole Bønke, viceskoleleder
Birthe Jørgensen, pædagogfaglig leder for Børnehus og SFO

Modtagelse af nye børn
Når et nyt barn skal begynde i Børnehuset, sender vi et velkomstbrev/mail. I brevet er der oplysning
om hvilken stue barnet skal gå på og hvilke voksne, der er på stuen.
Derudover en invitation til at komme på besøg i Børnehuset.
På besøget udfyldes et kort med oplysninger om barnet, og der er der mulighed for at tale om de
ting som forældrene synes vi skal vide om barnets opvækst, vaner, behov m.m. Så vi har mulighed
for at modtage barnet bedst mulig.
Forældrene oprettes også på intra (vores fælles kommunikationssystem).
Det kan være en stor forandring for et barn at begynde i vuggestue/ børnehave, så vi opfordrer til at
komme på besøg flere gange, og lade barnet begynder med korte dage.

Aflevering og afhentning.
Husk af læs infotavlerne (hver stue har sin og der er en fælles) om daglige meddelelser.
Vær opmærksom på ugeplanen, så i ved hvilke aktiviteter der skal foregå, så i kommer til rette tid.
Sig altid goddag og farvel til en medarbejder.
I ydertimerne er der ikke personale fra alle stuer, men alle fastansatte kender alle børn.
Når I kommer lægges madpakkerne i køleskab/frugtkurv.
Forældrene markerer på tavlen, at barnet er kommet og skriver hvornår det hentes.
Hentes barnet af andre end forældrene er det vigtigt at personalet får besked.
Børnehavebørn skal som hovedregel hentes/bringes af voksne. Der kan dog opstå situationer, hvor
det ikke er muligt, hvor det så er en søskende eller barnepige der afleverer/henter.

Det er vigtigt, at I som forældre overvejer, hvilket ansvar der overdrages, og ikke overlader det til
for unge børn.
Vi forventer, at I som forældre hjælper/har tid til at barnet rydder op før i går hjem.
Vi forventer på samme måde, at I selv har/får styr på børnenes madkasser, tøj og evt. legetøj.
Børnene siger farvel/vinker til mor/far på stuerne eller i fællesrummet, der er ikke personale til at
følge med ud i garderoben. Lad ikke afskeden trække ud alt for længe, er barnet ked af det så bed
personalet om hjælp. Vær nærværende ved aflevering og af hentning – lad mobilen holde pause
imens.

Fødselsdage.
Vi tænker, at det dels vil vær voldsomt for jer forældre at have noget med til 86 børn, men også at
der vil være usund mad på menuen alt for ofte, hvis der bliver delt ud til alle. Derfor har vi besluttet,
at der i Børnehuset holdes fødselsdag for den gruppe barnet går i. Hvis der evt. er søskende på en
anden stue, bliver han/hun inviteret med.
Det er ok at dele kage, en flødebolle, en is eller lignende ud til fødselsdag, men ikke store slikposer.
Man kan også give frugt, nødder, og andre forholdsvis sunde ting, det er ofte anretningen der tæller.
Fødselsdagen fejres i forbindelse med samling og frokost.
Nogle forældre vil gerne komme med frokost eller varm mad, det er dejligt, men det kræver også
ekstra arbejde, så da forventer vi, at en af forældrene hjælper til.

Ferie
I skoleferierne hvor der ofte er mange børn der holder fri og der også er meget ferieafvikling i
personalegruppen, er dagen i Børnehuset anderledes. Der er ikke ugeplan/månedsplan med
planlagte aktiviteter. Afhængig af hvor mange børn der er her, er alle stuer ikke åbne, men der vil
altid være åben både i team 1 og 2. I skoleferierne vil i blive spurgt om hvornår jeres barn holder
ferie og i hvilket tidsrum barnet kommer. Så har vi mulighed for at udnytte vores ressourcer bedst
mulig, at få afviklet så meget ferie hos personalet som muligt, mens der er få børn, og ikke bruge
flere vikarer ene højest nødvendigt.

Middagssøvn.
Vi har krybber/barnevogne/madrasser og sengetøj til vuggestuebørnene, men hvis børn i
børnehaven skal sove til middag, skal i selv have dyne, pude, betræk med og evt. sut eller sovedyr.
De børn der sover på madrasser på gulvet inde, samles i Vuggestuens fællesrum, hvor der sidder en
hos dem til alle er faldet i søvn.
Vi har en Pjece om børns søvn, som vi anbefaler at læse.

Fravær/sygdom.
Hvis jeres barn holder fri eller er syg vil vi gerne have besked.
Syge børn kan ikke modtages/passes i Børnehuset.
I forbindelse med sygdom og medicin, følger vi Sundhedsstyrelsens vejledninger.
Efter lægeanvisning kan der gives medicin til kronisk syge, øvrig medicin gives ikke, dog kan f.eks.
en længerevarende pencilinkur afsluttes i inst. hvis barnets ellers er rask.

Solpolitik.
Vi holder øje med uv indexet, og sørger for at der er parasoller og skyggemuligheder på
legepladsen. Vi forventer at børnene er smurt ind i solcreme hjemmefra, vi smører dem igen til
middag, når der er behov. Det tager lang tid at smøre alle børn ind over det meste af kroppen, derfor
er det kun når der leges med vand, at børnene er i ”badetøj”
Det er vigtigt, at der er tynde bluser, som børnene kan have på, også når det er meget varmt, en
solhat er også en god ting.

Forældresamarbejde.
En vigtig forudsætning for at barnet får en god og udviklende tid i Børnehuset er et godt
samarbejde, som bygger på åbenhed, tillid og respekt, mellem forældre og personale.
Alle forældre har naturligt fokus på eget barn. I personalet har vi også fokus på barnet som en del af
fællesskabet.

Vi tilbyder
Samtaler ved opstart, samt efter ca. 3 måneder. Derudover ca. 1 gang om året og i forbindelse med
skolestart.
Yderligere samtaler ved behov, efter ønske enten fra os eller jer.
Nyhedsbrev udsendes hver måned og yderligere information ligger på intra/hjemmeside.
Der er mulighed for at give beskeder ved aflevering og afhentning. Er der behov for en snak så aftal
et tidspunkt, hvor der er personale nok til at gå fra.
Information om dagens aktivitet på infotavlerne.
Forældremøder for alle Børnehusets forældre mindst én gang årligt.
Forældremøder for nye 2-3 gange årligt efter behov.
Forskellige arrangementer, hvor forældre, børn og personale får en fælles oplevelse (f.eks.
sommerfest, julearrangement og bedsteforældredag).

Vi forventer:
-

at I læser informationer på tavlerne, og anden skriftlig information som findes både i papir
udgave og intra.
at I fortæller personalet på stuen, hvis der sker ændringer i hjemmet, som kan påvirke
barnet.
at I deltager i samtalerne omkring jeres barn
at I deltager i Børnehusets arrangementer
at I spørger personale eller ledelse, hvis der er noget i er i tvivl om.
at I siger det til os, hvis der er noget i undrer jer over, ikke forstår/er uenige i
at I ikke involverer børnene i evt. uenigheder, men tager snakken hjemme og med os uden
Børne ører.

Vi modtager også gerne ros og anderkendelse, som gerne må udbredes i lokalområdet.

Fra børnehave til TSFO/skole
Da skole/SFO og Børnehuset er et fællesskab, så har vi optimale muligheder for at gøre overgangen
god og tryg.

Børnehavebørnene og især kommende skolebørn vil op til skolestarten ofte være på skolen.
Personalet i Børnehus og skole/SFO er tæt på hinanden og samarbejder om at få en glidende og god
overgang.

