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BØRNEHUSET BAVNEHØJ

NORMERING OG DE ANSATTE
37 t. – Leder
Joan – 30,5 t. – souschef og ressourcepædagog

VUGGESTUEGRUPPERNE:
Bjørnene:
Camilla – 37 t. pædagog
Mette – 33 t. pædagog
Susanne – 34½ t. pædagogmedhjælper
Pingvinerne:
Rebecca – 33 t. pædagog
Rasmus – 37 t. pædagog
Tida – 33½ t. pædagogmedhjælper
Girafferne:
Marianne – 32½ t. pædagog
Christina – 33½ t. pædagog
Emrije – 35 t. pædagogmedhjælper
BØRNEHAVEGRUPPERNE:
Søstjernerne:
Karen – 33½ t. pædagog
Sara – 35 t. pædagog
Martin 33½ t. pædagogmedhjælper (Barselsvikar)
Blæksprutterne:
Anna – 36 t. pædagog
Signe – 33½ t. pædagog
Aage – 34 t. pædagogmedhjælper
Maritha – 33½ t. pædagog (På barsel)
Delfinerne:
Tille – 33½ t. pædagog
Rikke – 33 t. pædagog
Ulrik – 35 t. pædagogmedhjælper
KØKKEN
Connie – 32 t.
Didem – 22½ t.
Gårdmand: Juvel Ejendomsselskab.
Vi modtager studerende i praktik både lønnede, som er her et halvt år og
ulønnede, som er her i 6-7uger og i 32½ t. om ugen.
I deres praktikperioder laver de observationer, af grupper af børn eller enkelte
børn, til brug for deres studieopgaver.
Desuden har vi indimellem studerende fra PAU uddannelsen. De er her også i
et halvt år.
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LUKKEDAGE
Lukkedage i 2018: 1/5-18, 11/5-18, 27+28/12-18, 31/12-18
Pædagogiske dage: 20/4-18 + 16/11-18
Grundlovsdag og juleaftensdag har Københavns kommune
besluttet skal være lukkedage i alle kommunens institutioner.

MØDETID
Af hensyn til dagens aktiviteter bedes børnehavebørnene møde
senest kl. 9.15, medmindre andet er meddelt eller aftalt. I
vuggestuen senest kl. 9.30.

AFLEVERING/AFHENTNING
Når I afleverer Jeres barn, er det vigtigt, at I siger farvel, også selv
om barnet evt. er ked af det. Vi vil altid tilbyde at vinke med barnet.
Er I bekymrede så ring senere og hør, hvordan det går. Husk at
give besked, hvis det er en anden end Jer, der henter barnet.
Børnene skal rydde det legetøj op, som de er ved at lege med,
inden de går hjem om eftermiddagen. F.eks. det de selv var i gang
med, eller noget andet der ikke bliver leget med.
Når vi er på legepladsen skal de også rydde op, f.eks. køre en
cykel i skuret. Det er vigtigt, at det ikke altid er de sidste børn, der
skal være med til at rydde op og hvis alle børn tager noget legetøj,
vil der også blive mere tid til, at vi kan snakke med de enkelte
forældre.
Samtidig er det for os vigtigt, at børnene lærer at være ansvarlige
for sig selv allerede fra de er meget små. Herunder også at rydde
op efter sig.
Når I henter Jeres barn er det vigtigt, at I på forhånd har besluttet,
hvor længe I vil være i institutionen – altså om Jeres barn må lege
færdig, spise frugt om ti minutter osv. Det kan være forskelligt fra
dag til dag – det er jo ikke alle dage man har lige travlt. Men
uanset, hvilken beslutning I har taget, så er det vigtigt for Jeres
barn, at I fastholder Jeres beslutning. Der skal være konsekvens
når I siger, at ”nu skal vi hjem”, så er det det I skal. Hvis I synes det
er svært, så giv os besked – vi vil selvfølgelig gerne hjælpe ved, at
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støtte op om Jeres beslutning.

SKIFTETØJ

Da vi bruger vores legeplads mindst 1 gang om dagen (ikke altid
sovebørnene), i al slags vejr, er hensigtsmæssigt tøj nødvendigt.
Regntøj og gummistøvler skal altid medbringes. Ligeledes skal der
være mindst 1 sæt skiftetøj.
Da børnene i løbet af dagen kan blive ret snavsede (maling, sand
etc.) behøver de ikke at være klædt i "sidste nye mode". Husk, at
alt barnets tøj skal være tydeligt mærket med navn. Det gør det
lettere for os alle.
Børnene må ikke have snore i jakkerne og ikke have halstørklæder
på, da de så nemt kan hænge fast ude på legepladsen. I stedet for
halstørklæde er en elefanthue eller en ”halsedisse” gode.

LEGETØJ
Som hovedregel skal børnene ikke have deres eget legetøj med.
Dog er der i børnehaven legetøjsdag den første onsdag i måneden.
I vuggestuen må børnene gerne have sovebamser med.
legetøj tages med på eget ansvar og vi henstiller til, at I snakker
med jeres barn om, at legetøjet også skal kunne bruges af andre
børn.

FØDSELSDAGE
Når barnet har fødselsdag, vil vi gerne fejre det og gør det i
forbindelse med frokost eller frugt. Vi hygger os med flag,
stearinlys, fødselsdagsstol og fødselsdagssange. I børnehaven går
vi også nogle gange på besøg hos fødselsdagsbarnet, og holder
fødselsdagen.
Hvis barnet gerne vil invitere nogle af gruppens børn til fødselsdag
derhjemme, uden børnehavens medvirken, vil vi gerne bede om, at
fødselsdagskort sendes hjem.
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Sukkerpolitik for Børnehuset Bavnehøj:
Vi forsøger at nedbringe sukkerindholdet mest muligt.
Fødselsdage:
Der skal kun medbringes til den gruppe, hvor barnet går.
Der må medbringes sunde ting som f.eks. frugt, nødder, rosiner
eller (hjemmebagte) boller. Ved fødselsdage hjemme, men i
institutionsregi anbefales det, at man retter sig efter reglerne for
fødselsdage fejret i institutionen. Eksempler: Frisk frugt som f.eks.
kiwi, melon, jordbær etc. Rosiner og nødder.

KOSTPOLITIK
Vores målsætning for kostpolitikken er:
• At give børnene en sund og varieret kost, så de får de
næringsstoffer, som de har brug for.
• At tage hensyn til kostpyramiden således, at kød udgør en
lille del, grøntsager en større og kartofler, ris, pasta, bulgur
og lignende en væsentlig bestanddel af måltidet.
• At sikre, at basismadvarerne er økologiske i videst mulig
omfang.
• At børnene lærer gode kostvaner.
• At give børnene rolige og hyggelige måltider med gode
voksen eksempler.
• At udvikle børnenes selvhjulpenhed, motorik og sociale
færdigheder.
Kosthensyn:
Ønsker af religiøse årsager bliver respekteret, så der serveres et
vegetarisk alternativ til dem, der kun må spise halalslagtet kød.
Til forskellige retter serverer vi halalkød.
Allergi:
Der laves speciel mad til de børn, der har fået lægeerklæring på
fødevareallergi, og dermed skal undgå visse madvarer.
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DAGENS MÅLTIDER
Der er mulighed for at få morgenmad mellem klokken 7.00 og
8.00. Havregryn, branflakes eller brød.
Madplanen er tilrettelagt således, at der over en 14 dages
periode er: fisk, kød/indmad, grøn ret, suppe/grød og rugbrød:
Ugeplan
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Grød/rugbrød

Rugbrød m. lun

Fisk

Kød/indmad

Suppe

ret

Når børnene skal på tur, bliver der smurt madpakker.
Eftermiddag: Frugt og mælk suppleret med hjemmebagt brød,
boller eller rugbrød.
Vi er altid interesseret i, at tage imod frugt og grønt fra Jer (med
have), hvis I har for meget. Vi har altid plads i fryseren. I er altid
velkomne i køkkenet til en snak om kosten, også hvis I har
spørgsmål og/eller forslag til nye opskrifter. Eller hvis I vil have
nogle af vores gode opskrifter.

MOBILTELEFONER
Vi opfordrer til, at der ikke skal tales i mobiltelefon i institutionen.
Når vi på det kraftigste understreger dette, så er det af hensyn til
Jeres barn. For når I vælger, at tale i telefon, mens I afleverer
eller henter Jeres barn, er I ikke nærværende og til stede.

ENGANGSOPSKRIVNING
Når jeres barn er indmeldt i institutionen får det automatisk
tilbudt børnehaveplads her og senere fritidshjemsplads
andetsteds.
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DAGENS FORLØB
07.00-8.00:

08.00-9.00:
09.00-11.00:

10.45-12.00:
12.00-14.00:

14.00-15.00:
15.00-17.00:

Vi åbner i pædagogisk køkken, hvor vi tilbyder
morgenmad og vi tilstræber en
rolig og langsom start på dagen.
Grupperne deles.
Vi fordeler os i mindre grupper,
med en voksen i hver, og laver de aktiviteter,
som den voksne har planlagt til den
pågældende dag
Frokost.
Vuggestuebørnene og de små børnehavebørn,
der har behov, sover, desuden leg på
legepladsen.
Frugt, brød og alm. hyggesnak.
Frie aktiviteter ude og inde.

SKOLEGRUPPEN
I foråret laver vi skolegrupper for de kommende skolebørn. Det
foregår i deres funktionsgrupper, enten i alle 3 eller nogle går
sammen. Det vigtigste er at vi sikrer at de kan modtage
beskeder kollektivt, kan overholde aftaler etc. Det er meget
populært hos børnene.

FORÆLDRESAMTALER
Efter ca. 3 mdr. i vuggestuen/børnehaven tilbyder vi en samtale
med forældrene om hvordan barnet trives. I samtalen vil der
deltage 1 til 2 voksne herfra, alt efter ressourcer og behov.
Udover forældresamtalerne er I altid velkomne til, at aftale tid for
en samtale, ligesom vi vil bede Jer om en samtale, hvis vi
skønner, at der er behov for det.
Herudover overgangssamtaler mellem vuggestue og børnehave
og overdragelsesskemaer og evt. samtale inden skolestart.
Endvidere holder vi et forældremøde i efteråret.
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ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE
Først skal nævnes forældrebestyrelsen, paraplyorganisationen
MDI, pladsanvisningen, den pædagogiske konsulent,
Områdeforvaltningen VVKE.
Derudover kan både vi og I hente bistand i Ressourceteamet,
som består af mange forskellige fagpersoner, f.eks psykolog,
talepædagog, sundhedsplejerske, støttepersoner.
Herudover har vi tilknyttet en socialrådgiver.
Alle former for bistand til det enkelte barn sker kun efter aftale
med forældrene.

SYGDOM
Syge børn må ikke modtages i institutionen, dels af hensyn til
barnet selv, da det er rarest, at blive passet af mor og far, dels
af hensyn til de andre børn.
Opstår der tegn på sygdom hos Jeres barn vil vi hurtigst muligt
tilkalde Jer. Derfor er det vigtigt, at vi kan komme i forbindelse
med Jer i løbet af dagen. Husk derfor altid, at give besked om
nye arbejds- eller private telefonnumre, hvor I træffes.
Et barn er rask, når det kan klare at være i institutionen, blandt
mange andre børn, og deltage i de planlagte aktiviteter ude og
inde.
Vi giver ikke børnene nogen form for medicin, dog undtaget ved
kroniske sygdomme, f.eks.: astma, feberkramper, epilepsi. I
disse tilfælde skal der være skriftlig instruks fra jeres
praktiserende læge.

RETNINGSLINIER VED SYGDOM
For at minimere børnenes sygdom så meget som muligt
sørger vi for:
• At være ude i frisk luft, hver dag
BØRNEHUSET BAVNEHØJ
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• God udluftning
• God håndhygiejne
• God almen hygiejne
• God rengøring (efter normering)
• At sende børn hjem, når de er syge
Herunder følger nogle af de retningslinjer vi bruger for at vurdere
om et barn skal sendes hjem. Retningslinjerne er dels lavet for at
minimere smitterisikoen og dels fordi syge børn skal være
hjemme.
Medicin:
Som hovedregel giver vi ikke børnene medicin. Dog er undtaget
kroniske sygdomme som f.eks. astma. Her skal vi altid have en
skriftlig instruktion fra lægen.
Feber:
Alle børn med feber – ca. 37,5 – bliver sendt hjem
Børn uden feber men med en dårlig almen tilstand bliver også
sendt hjem.
Øjenbetændelse:
Ved pus, betændelse og rødme i øjet sender vi barnet hjem, med
besked om at gå til lægen og få barnet i evt. behandling.
Ved bakteriel øjenbetændelse modtager vi først barnet, når det er
i behandling og ikke har mere pus i øjet.
Diarré:
Ved 2 slimede, ildelugtende, vandige og unormale afføringer i
træk, sender vi barnet hjem med besked om, at afvente en normal
afføring.
Vi gør opmærksom på, at et barn som har haft diarré, har
eftervirkninger med træthed og evt. væskemangel. Derfor har
barnet brug for en ekstra dag derhjemme i stille og rolige
omgivelser for at komme sig.
Mellemørebetændelse, halsbetændelse og andre
betændelsestilstande:
Børn, der er i behandling med penicillin, modtages ikke i
institutionen før de har været i penicillinbehandling i minimum 3
dage. Hvis barnets almene tilstand derefter er god nok til, at klare
en dagligdag, vil vi igen modtage barnet. Dette fordi et barn, der
er i behandling, stadigvæk er et sygt barn, der har fået slået
feberen kunstigt ned, og som stadigvæk smitter de første 2-3
10
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dage.
Ved øreflåd
sender vi barnet hjem, da dette kan smitte.
Ved børnesår:
modtager vi igen barnet i institutionen, når sårene er helt tørre og
skorperne er faldet af.
Vorter:
Hvis et barn har vorter på hænder eller fødder, skal de i
behandling.
Lus:
Hvis et barn har levende lus i håret, bliver det sendt hjem med
besked om behandling.
Astma:
Hvis et barn har behov for astma medicin i institutionen, skal der
foreligge en lægeerklæring med udførlig instruktion af
medicindosering og medicin-givning.
Forkølelse:
Vi modtager forkølede børn, hvis deres almene tilstand er
således, at de kan deltage i en normal dagligdag i institutionen.
Feberfri dag:
Børn har brug for en feberfri dag efter et sygdomsforløb.
Det er sådan at børn har brug for at samle kræfter og komme sig
ovenpå deres sygdomsforløb. Hvis alle børn fik en feberfri dag
derhjemme, undgik vi både en unødvendig smittekilde og at
barnet får tilbagefald.
Krise i familien/ked af det under indkøring:
Et barn, der er ked af det over noget i familien, er et barn der har
brug for ekstra omsorg fra sine forældre. Hvis vi oplever at Jeres
barn er ked af det over et eller andet, vil vi tale med jer om dette
og prøve at finde en løsning så barnet kan få den omsorg, som
det har brug for. Det samme gør sig gældende i
indkøringsperioden
Måske oplever I vore regler som værende usmidige, men de er
nødvendige hvis vi skal varetage både de syge og de raske børns
interesser.
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HVAD VI FORVENTER AF JER SOM FORÆLDRE
Kære forældre.
Vores hus er ikke kun vores hus. Vores hus er også jeres hus. Vores hus er
også jeres børns hus. Jo mere service vi yder, jo mindre kreativ tid har vi til
børnene. Naturligvis vil vi gerne være hjælpsomme, men lad os være
hjælpsomme sammen. Vi tror på, at fælles ansvarlighed giver en større
harmoni og bedre trivsel i huset.
Vores ansvar – vi sikrer:
 At jeres børn får en god og tryg
hverdag i kreative og harmoniske
omgivelser.
 At de får skiftet vådt tøj.
 At de er klædt på efter vejret.

Forældrenes ansvar:
 At børnenes tøj og fodtøj passer til årstiden, og at der
altid er regntøj og gummistøvler.
 At der er skiftetøj i børnenes garderobekurv, fordi vi ikke
har ret meget skiftetøj og mange børn synes ikke det er
rart, at låne vores tøj.
 Det tager meget af vores tid, at finde skiftetøj i de rigtige
størrelser. Den tid går fra de andre børn og ødelægger
tit en hyggestund.

Vi hjælper børnene med, at
huske:
 At de skal hænge/sætte overtøj og
sko på plads.
 At de skal rydde det op de har leget
med på stuen.
 Stuen bliver mere hyggelig, hvis der
er orden, og børnene kan bedre finde
legetøjet.

Oprydning på eget barns garderobeplads hver
dag inden i går hjem fordi:
 Børn skal lære, at holde orden.
 Vi bruger megen tid hver eftermiddag med, at rydde
børnenes ting op fra gulvet, så der kan gøres rent.
 Garderoben virker mere indbydende.

Oprydning
 Vi hjælper børnene med, at huske at
lægge legetøj etc. på deres
garderobeplads, når de ikke skal
bruge det.
 Når vi finder ting under oprydning,
lægger vi det på barnets plads eller i
glemmekurven. Husk det er lettere,
at finde ting, hvis der er navn i.





Forældrene er selv ansvarlige for, at finde
børnenes bortkomne sutsko, vanter, huer,
legetøj etc. Fordi:
 Børnene må selv lære, at være ansvarlige, derfor fortæl
Jeres barn, at det er vigtigt, at de lægger alle disse ting
på deres plads, når de ikke bruger dem.
 Der går tid fra andre børn, hvis personalet skal bruge
megen tid på, at lede.
 Forældre/personalesnakken kan blive mere kvalificeret.
 Børnene skal rydde legetøjet på stuen op, når de går
hjem. På legepladsen skal de rydde mindst 3 ting op.

Når vi skal på tur meddeler vi dagen
før ved, at skrive på tavlen, som
hænger i både vuggestuens og
børnehavens garderober.



Vi har det med, at glemme.
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Hvis I ikke har været i huset dagen før – så ring og hør
om tur etc.
Det er en rigtig god ide, at læse de opslag vi hænger op
og i øvrigt holde jer orienteret om dagens aktiviteter på
tavlen i garderoberne – På den måde ved I, hvad der
sker i huset.
Meddelelser mellem forældre bør gå uden om
personalet.

