Hvordan er huset opdelt

Hvem Vi Er

Om morgenen og eftermiddagen er vi et hus,
i løbet af dagen er vi opdelt i grupper. Vi har
to store stuer samt et fællesalrum i under
etagen, som rummer vuggestuegrupperne.
På 1. sal er der et stort fælles motorikrum,
en kreativ stue, 3 grupperum, og et
fællesrum, der rummer børnehavebørnene.
Vuggestue: Spirer (0-2år) og Spilopper (23år)
Børnehave: Græshopperne (3-5år) og
Alferne (5-6år før skolegruppen)

Vi tilbyder pasning 24-7-365 dage om
året.

Vi gør meget brug af vores legeplads, så en
vigtig ting er tøj efter vejret. Ligeledes tager
vi gerne på ture ud af huset, til diverse
arrangementer, skoven, museum, bibliotek
eller hvad vi finder på.

Priser
Vi følger kommunens takster, dog har vi 12
mdr. betaling frem for 11 mdr.
Der er obligatorisk madordning: 512kr.

”Børnehuset Evigglad er et sted hvor alle
skal føler sig hjemme - både børn,
forældre og personale. Huset er præget
af en positiv stemning og et fælles ønske
om at skabe en aktiv institution under
hjemlige forhold og som er under
konstant udvikling med fleksibilitet og
pædagogisk kvalitet for øje”.

Åbningstid:
Hverdage: 6-18
(med mulighed for tilkøb resten af døgnet,
samt helligdage)
Vi har åbent i alle ferier, hvis der er børn
tilmeldt.
Den 2. fredag i september er der lukket
pga. pædagogisk dag.

BØRNEHUSET
EVIGGLAD

Pris for tilkøb af pasning udover 6-18:
Morgen/aften, kan indhentes ved ledelsen.
OBS: Der er 2 mdrs. opsigelse, af ens plads i
børnehuset, samt betales der et depositum på
2000kr. når barnet starter i børnehuset, der
tilbagebetales når barnet stopper.
Information til jer forældre kommer ud via
vores It-system, samt har vi et årshjul som
er at finde og printe ud.

Hærvejen 11, Bov
6330 Padborg
Tlf.: 88442470

”Når viden omfatter alt det
som er – så omfatter fantasi,
det der kommer”
Albert Einstein

Pædagogikken

Mad politik

Farvel og på gensyn

Børnehuset har en målsætning der hedder,
at børn, forældre og personale oplever
omsorg, fællesskab, faglighed og tryghed.
For på den måde kan vi skabe de bedste
rammer for trivsel og fælles udvikling.
Vi vægter barnet bliver set og oplever
nærvær, at man bliver respekteret som den
person man er, at barnet føler sig set og
værdsat.

Vi har obligatorisk madordning, dvs. der
serveres varmt mad 4 ud af 5 dage og 1
rugbrødsdag. Ligeledes serveres der
formiddag og eftermiddags frugt, med
hjemmebagt brød, øllebrød eller andet
lækkert. Til de børn der møder fra 6-7
serveres der havregryn eller cornflakes og til
de børn der er fra 17-18 serveres der lidt let.
På tur dage laver køkkenet madpakker til os.
Vi vægter at alle råvarer, så vidt muligt er
økologisk og lavet fra bunden.

Den gode aflevering sker, hvis man
som forældre er opmærksomme på de
signaler vi udstråler. Børn er gode til
at aflæse kropssprog, og vil tydeligt
kunne mærke hvis man som forældre
ikke er tryg ved at aflevere.

Vi arbejder med ”Fri for Mobberi”, da vi
mener, det allerede i en tidlig alder er vigtigt
at tage hånd om.
Vi arbejder med de styrkede lærerplaner og
månedstemaer (VUG gruppen 6 temaer –
BHV-gruppen 12 temaer)
Hver måned udsendes der et Nyhedsbrev fra
grupperne, med aktiviteter og ture ud af
huset.

Vi er ikke en, sukker forskrækket institution,
men har valgt at sige vi fejrer fødselsdag den
sidste fredag i måneden, hvor køkkenet
bager kage. Der deles kun ud, hvis man
stopper i Børnehuset – ikke på fødselsdage.
Fødselsdage holdes, hvor man får en gave fra
vennerne i Børnehuset

Solpolitik

Mindfullness
Vi har Mindfullnes i middagsstunden for de
børn der ikke sover. Børn har brug for ro og
afslapning i en hverdag, der kan være godt
fyldt op.
Vi oplever, at det spreder en dejlig ro og
mindre trætte børn. Ligeledes laver vi
børneyoga, hver anden uge.

Der forventes at børnene er smurt
hjemmefra om morgenen, vi smører børnene
til middag. Vi bruger Derma faktor 30,
ønsker man andet må dette medbringes. Vi
giver solhat på, hvis børnne har den med.

I det øjeblik I går i gang med at sige
farvel, så er det afgørende at I gør det I
siger og ikke vakler – også selvom
jeres barn kan græde. Børn bliver
langt mere forvirret, hvis mor eller far
pludselig tager mig igen.
Børnene stopper ofte meget hurtigt
efter I er gået.
Det er vigtigt at I som forældre får en
god dag, så I må meget gerne ringe og
hører hvordan det går og ellers vil vi
gøre vores til, at sende en besked i
Famly eller på SMS, om at alt er ok
igen.
Husk at I som forældre kun ser et
øjebliksbillede af jeres børns dag.
Så hvis jeres børn græder ved en
aflevering eller græder når I henter
igen, så er det ikke ensbetydende med
at det har været en dårlig dag, men
kan være fordi de bliver mindet om, at
man savner.

