Velkommen
til

Gormsvej 20
4200 Slagelse
58 52 02 02

Se mere på vores hjemmeside:
www.slagelse.dk/Soebjerggaard

Velkommen
Til
Søbjerggård Børnehus
Søbjerggård er en kommunal børnehave, indrettet i en gammel sognegård fra 1932,
beliggende på Gormsvej i Slagelse Vestby.
Søbjerggård Børnehus har en vuggestue gruppe samt 5 børnehavegrupper.
Vuggestuen har plads til 25 børn. Som er fordelt på to stuer
I daglig tale kaldes vores vuggestue ”Andedammen & Fiskedammen”.
I børnehaven er der 5 stuer, med gennemsnitlig 22 børn.
Stuerne hedder:



Høloftet, Stalden og Musereden.
Musereden og Stuehuset, hvor de ældste børn går. I daglig tale kaldet ”Stor børne
gruppen”

Vi har åbent hver dag fra 6:00-18:00.
Fredag til kl. 17.00

På mellemgruppen er der tilknyttet 2 pædagoger og en medhjælper.
På storbørngruppen er der tilknyttet 2 pædagoger pr stuen samt en medhjælper der
deles mellem de to stuer.

Dit barn vil blive tilknyttes fast til én stue med fast personale – men der kan indimellem
være aktiviteter på tværs af stuerne.
Hvis det er muligt, vil det være godt for jeres barn, hvis I afsætter tid til at være i
børnehaven sammen med jeres barn et par dage, inden barnet skal prøve at være alene.
Det er fornuftigt, at lade dit barn have korte dage i børnehaven de første dage.
Som forældre, er man altid velkommen til at opholde jer halve eller hele dage i
børnehaven, for derved at få et indblik i jeres barns dagligdag, - aftal det venligst med
stuens personale i forvejen.
Alle stuer udarbejder en plan over månedens aktiviteter.
Den kan hentes på vores hjemmeside og bliver også sendt via Tabulex - De er tilgængelig
omkring d. 1 i hver måned – derudover er det altid meget vigtigt at orientere jer via
Tabulex eller stuens tavle. Alt information fra Søbjerggård Børnehus forgår primært via
Tabulex. Så som arrangementer, ændringer, nye folk i huset m.m

Med hensyn til parkering, bedes I parkere på Gormsvej.
Af sikkerhedsmæssige årsager er parkeringspladsen foran børnehaven er forbeholdt
personalet.

Storbørns-gruppen:
Alle de kommende skolebørn, er samlet på to stuer:
– Musereden og Stuehuset.
På de stuer foregår der forskellige målrettet pædagogiske aktiviteter, som alle
har for øje, at gøre de alderssvarende børn skoleparate. Det gode fundament
til det gode børneliv, gives til børnene mens i de er i børnehaven.

Praktiske oplysninger.

Børne intra/ Tabulex På Søbjerggård benytter vi børne intra,

også kaldet Tabulex. Når dit barn
kommer og går skal du selv tjekke barnet
ind og ligeledes ud. Der er også mulig
for, at give besked hvis jeres barn ikke
kommer i børnehave, pga. af sygdom
eller i holder en dejlig fridag sammen.
Læs mere på vores hjemmeside om
tabulex.

Legetøj

Mad

Hvis dit barn tager legetøj med i
børnehave, er det på eget ansvar. For
Søbjerggård er legetøj, legetøj uden
batteri, af hensyn til lydniveauet på
stuerne. Der kan forkomne uger hvor
stuen af pædagogisk årsager vælger at
der er legetøjsfri. Men dette vil I
selvfølelig få at vide i god tid.
De børn som afleveres mellem kl. 6:00 –
7:15, har mulighed for at spise
morgenmad. Vuggestue og børnehaven
har fælles åben/ lukke. Så morgenmads
tilbuddet vil foregå i ” Andedammen’s
stue” . Vi tilbyder cornflakes og
havregryn.
Barnet skal selv have madpakke og et
stykke frugt med hver dag, medmindre
andet er nævnt på stuens månedsplan.
Børnehaven sørger for vand til frokost og
til frugten.
Som et led i det pædagogiske arbejde, vil
der være dage hvor børnene laver mad
eller bager.

Middagssøvn Det er muligt at sove til middag i børnehaven –
sutter og sovedyr må meget gerne medbringes.
Vi har madrasser og soveposer med navn på
som børnene sover i.

Sygdom

Syge børn må ikke komme i børnehaven, barnet
har det bedst hjemme hvor der er ro, og hvor
den rette omsorg kan gives.
Vi påtager os ikke ansvaret for medicingivning.
Undtagelse kan ske, hvis der er tale om
kroniske sygdomme og dette skal aftales med
leder og egen læge.
Bliver barnet sygt i løbet af dagen, kontaktes
forældrene.

Tøj

Alle børn er ude hver dag uanset vejret. Det
stiller store krav til påklædningen! Medbring
derfor hver dag; fornuftigt overtøj (som passer
til årstiden), regntøj, gummistøvler og
hjemmesko.
Det er en rigtig god idé, at have et sæt skiftetøj
liggende i barnets garderobe, da der kan ske
uheld, når man leger godt!

Telefon

Søbjerggård er udstyret med en
telefon-omstilling. Den fungerer på
den måde, at den enkelte stue har sit
eget lokalnummer. Om morgenen
mellem kl. 6:00 og 7:30, er alle børn
og voksne samlet i ”Andedammen”
på lokal 2.
Kontor

Lokal 1

Vuggestue Lokal 2
Høloftet

Lokal 3

Stalden

Lokal 4

Laden

Lokal 5

Musereden Lokal 6
Stuehuset

Lokal 7

Ved optaget eller intet svar, viderestilles
telefonen til vores "bærbare".

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med en måneds
varsel fra d. 1. i måneden.

Forældresamarbejde:
Det er meget vigtigt for Jeres barns trivsel, at I og personalet får etableret et
godt samarbejde. Vi vil løbende holde jer orienteret, om hvordan jeres barn
trives og beder jer om, at I ligeledes orienterer os, hvis der skulle være forhold
derhjemme, som kunne påvirke jeres barns trivsel. I løbet af de første 3
måneder, vil I blive inviteret til en samtale med stuens personale.
Børnehavens bestyrelse har besluttet, at der afholdes 2 forældresamtaler i
løbet af de år barnet går i børnehave. Første gang i løbet af de første 3 måneder
og den sidste, inden barnet opskrives til skole.
Det vil altid være muligt, at bede personalet om en samtale, hvis I har behov
for det, ligesom personalet vil bede om en ekstra samtale, hvis vi skønner der
er behov for det.
Børnehavens har en bestyrelse bestående af 7 repræsentanter, valgt af og
blandt børnehavens forældre på et forældremøde, som normalt foregår i
november måned, samt en repræsentant samt lederen af Søbjerggård
Børnehus.

Dagens rytme :

Kl. 6:00
–
7:15

”Andedammen” åbner for alle børn på
Søbjerggård. Der serveres morgenmad
og børnene har mulighed for forskellige
aktiviteter.

Kl.7:30
–
8:00

Børnehave delen åbnes.
Som udgangspunkt vil der åbnes:
En stue for de største børn samt en for
de mindste børn.
Klokken 8.00 åbnes alle stuerne i huset.

Kl. 8:00
–
11:00

Børnene går på egen stue og vælger leg
og beskæftigelse, er ude eller på tur. Se
stuernes månedsplaner på tavlerne.

Ca.Kl. 11:00

Frokost.
Børnene spiser deres medbragte
madpakker. Der serveres vand til maden.

Kl. 12:00
–
13:45

De børn som skal sove til middag bliver
puttet. De øvrige børn leger ude eller
inde. Personalet afvikler pauser på skift.

Kl. 14:00
–
14:30

Børnene samles på egen stue og får
frugt og vand. Der læses ofte en historie
før eller imens.

Kl. 14:30
–
16:00

Leg og beskæftigelse inde eller ude.

Kl. 16:00
–
16:30

Børnehavebørnene samles på én stue
(på skift). Der hygges og leges og
børnene hjælper til med oprydning inden
børnehaven lukker. Vuggestuebørnene
samles på Andedammen.

Kl.16:30
–
18:00

Alle børnene samles i ”Andedammen”
hvor dagen afrundes med hygge og leg

Afvigelser i dagsrytmen kan forekomme, men det vil fremgå af
månedsplanerne, Tabulex eller beskeder på stuernes tavler.

Samarbejde
med
Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed (PUI)
PUI er en nyetableret enhed, der servicerer Slagelse Kommunes dagtilbud, skoler og
forvaltninger. Servicen består af traditionelle PPR opgaver, ledelse af udviklingsprojekter,
understøttelse af kompetenceudvikling, samt supervision og almindelig vejledning af
medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler.
Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionshed er en tværfaglighed enhed, bestående af
psykologer, inklusionsvejledere, faglige skolekonsulenter, tale-hørekonsulenter,
motorikkonsulenter, samt administrative medarbejdere og ledelse.
På Søbjerggård har vi et samarbejde med talepædagog Cathrine Juul Sigmann, & motorik/
ergoterapeut Anne Asbjørn Andresen. De kommer her i børnehaven, hvor de har
forskellige funktioner;
 Undersøge / undervise enkelte børn.
 Vejlede personalet vedr. børns sproglige – motoriske & udvikling generelt.
 Henvise børn til andre instanser i samarbejde med forældre og personale, f.eks.

tale – sproggruppe eller sprogbørnehaveklasse, psykolog eller andre relevante
tilbud.

Vi har ligeledes et samarbejde psykolog Pia Bilde og hun også forskellige funktioner i
forhold til børnehaven;
 Vejledning / supervision af personalet vedr. børns udvikling generelt.
 Ved børn i udfordringer eller ved undren af barnets adfærds. Kan barnet i

samarbejde med forældrene indstilles til en PPV.
Dette er en udredning af barn som også kaldes en
Pædagogisk Psykologisk Vurdering

Ved alle sager, hvor det drejer sig om specifikke børn, vil forældre altid være orienteret på
forhånd, - og i langt de fleste tilfælde arbejder forældre, personale og talepædagog /
psykolog sammen om en fælles løsning af udfordringen.
Vi samarbejder også med inklusions vejleder.
De kommer i huset for at sparrer med personalet, for derigennem at der løbende kigges
på det gode børne miljø og egen pædagogiske praksis.

