Ryttergade 16, 5690 Tommerup.
Tlf.: 30454818.
E-mail: doarn@assens.dk
Følg os på Facebook:
”Brylle Landsbyordning”

De voksne i vuggestuen hedder:
Winnie, Pia, Dorrit R og Lene
Maibrith er vikar i vuggestuen.
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Introduktion
Kære forældre
Du sidder med velkomstfolderen for Vuggestuen Agerholm i hånden, og vi vil med denne
folder gerne byde nye forældre og børn velkommen.
Folderen indeholder mange af de informationer, du har brug for som forældre. Her kan
du finde praktiske informationer, og du kan læse lidt om vores pædagogiske værdier
og overvejelser.

Lidt om os
Vuggestuen Agerholm er en del af Agerholm Gårdbørnehave & Vuggestue. Vi er
normeret til 15 børn og holder til i Agerholms gamle stuehus. Huset er et fredet,
hyggeligt hus, som er moderniseret og bygget om til vuggestue med forskellige
læringsrum.
Bag stuehuset ligger en dejlig gårdhave, hvor vi har vores afskærmede legeplads.
Desuden er der mulighed for at gå gennem en låge ind til børnehavens legeplads. Her
kan børnene sammen med en voksen opleve gårdmiljøet, kæle med dyrene og gå en tur
i frugtlunden.

Personale
Der er 5 fastansatte i vuggestuen: 3 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere.
Det kan forekomme, at du vil møde andet personale fra Agerholm, idet vi fungerer som
én enhed og hjælper hinanden ved sygdom o.l.
Afdelingsleder Dorrit Arnecke kommer i vuggestuen dagligt og vil ellers være at finde
i børnehaven.

Åbningstider og lukkedage
Vi har åben mandag til torsdag fra kl.6.15 – 16.45. Fredag fra kl. 6.15 – 16.15

Vuggestuen holder lukket:

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Grundlovsdag lukker vuggestuen kl. 13.00.
I ugerne 28, 29 og 30 er der sommerferielukket.
Vuggestuen er lukket d. 24.12.-1.1. (bg. dage incl)
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Der er altid en vuggestue i distriktet åben på lukkedagene, hvis man ikke har mulighed
for at holde fri med sit barn.

Pædagogiske værdier og metoder
Landsbyordningen Brylle, arbejder ud fra følgende fælles værdier:



Gensidig respekt
Tryghed




Udvikling
Alles ret til et godt fællesskab

I vuggestuen kommer disse værdier til udtryk i forholdet mellem børnene
og personalet således:
Børnene er små individer, som har krav på at blive mødt respektfuldt. Det er vigtigt
for os at både I og barnet får en rar modtagelse og en tryg start på dagen.
Vores fornemste opgave er at guide og støtte børnene, hvilket vi gør igennem nærvær,
imødekommenhed, omsorg og fysisk kontakt. Vi er bevidste om vores funktion som
rollemodeller over for børnene.
Børn i 0 – 3 års alderen udvikler sig i hastigt tempo. Der er stor forskel på, hvad barnet
kan, når det er 6 mdr., og når det er 2 år. Selv børn på samme alder kan være på
forskellige udviklingstrin. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og sørger for at
udfordre det tilpas, forstået på den måde at udfordringerne hverken bliver for små
eller for store.
Inklusion er en naturlig del af vuggestuens hverdag, og vi sørger for at inddrage alle
børnene i forskellige aktiviteter og legemiljøer, uanset alder og udvikling. Alle børn har
ret til at være en del af et godt fællesskab og føle, at de bidrager med noget. Selv det
lille barn kan bidrage med et smittende smil.

Værdierne, personalet og forældrene imellem:
Vi ønsker et samarbejde, der er baseret på ligeværdighed og gensidig respekt. Vi
prioriterer, at der er tid til den daglige dialog og vil gerne vide lidt om, hvad der sker
hjemme hos jer, da det betyder, at vi måske bedre kan forstå barnets reaktioner.

Værdierne personalet imellem:
I personalegruppen taler vi ordentligt med hinanden, vi har en god og uhøjtidelig
omgangstone. Vi sikrer vækst og udvikling ved at videndele ny læring fra kurser,
temadage og uddannelse.
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Kostpolitik
Principper om kostpolitik
Vi tilbyder en sund og varieret kost, som følger Fødevarestyrelsens anbefalinger for
0-3 årige børn.
Vi vil naturligvis tilrettelægge en kost, der tager hensyn til forskellige former for
allergi, hvis der er behov herfor, og det er anbefalet af en børnelæge.
Sukker vil blive brugt som krydderi. Vi har ikke sukker-forbud, men bruger sukker
med bevidst omtanke i hverdagen. Til fester og arrangementer kan der være lidt sødt
sammen med noget frisk frugt.
Ved fødselsdage er det hyggen og rammerne, der er i fokus og ikke det, vi putter i
munden. Vi henviser til Brylle Landsbyordnings fællesbestyrelses kostprincip.

Måltiderne
Du kan læse dagens menu på tavlen ved køkkenet.
Vuggestuen tilbyder sund og mættende morgenmad som f.eks. havregrød. Der
tilbydes mælk og vand at drikke.
Formiddagsmaden består af forskelligt frisk frugt og grønt, samt et stykke groft
brød. Hertil serveres mælk.
Frokostmåltidet er varm mad to gange om ugen. Kold mad serveres tre gange om ugen,
i form af rugbrød med varieret pålæg. Alle frokostmåltider indeholder grøntsager.
Hertil serveres vand og mælk.
Eftermiddagsmaden består f.eks. af brød, frugt og grønt. Hertil serveres vand.

Forældresamarbejde
Vi ønsker, at du og dit barn skal føle jer trygge og godt tilpas ved at komme i
vuggestuen. Derfor ønsker vi et samarbejde mellem forældre, børn og personale, der
bygger på respekt, tillid og ligeværdighed.
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Den første tid
Inden dit barn starter i vuggestuen, anbefaler vi, at I besøger os sammen med jeres
barn, så vi kan få talt om forventninger, opstarten og dit barns vaner mm.
Indkøringsperioden er individuel fra barn til barn, men den vil som oftest tage 1-2 uger.
Vi anbefaler, at dit barn i begyndelsen er i vuggestuen få timer ad gangen, hvilket
aftales med personalet. Der vil i starten være tilknyttet en fast voksen, som tager sig
af barnet.

Forældresamtaler
Nye forældre tilbydes en samtale efter ca. tre måneder. Her vil vi tale om, hvordan
det har været for dig og dit barn at starte i Vuggestuen Agerholm og hvordan dit barn
trives.
Herefter vil der blive tilbudt en samtale en gang årligt.
Som forældre har du altid mulighed for at bede om en samtale med personalet, hvis du
har behov for det.

Generelle informationer
På tavlen med afhentningstider noterer personalet, om jeres barn har sovet en eller to
gange. Der er også plads til kortere bemærkninger fra jer til personalet: hvem henter,
”husk hue” osv.  På tavlen på badeværelset noteres, hvornår jeres barn er skiftet.
Mange informationer er nyttige for os at have i det daglige, f.eks. hvis der sker noget
særligt for dit barn, hvis det har sovet dårligt, har oplevet noget voldsomt o.l. Vi vil
også gerne vide, hvornår dit barn bliver hentet, så det beder vi dig skrive på tavlen.

-

Dette af hensyn til vores planlægning af personalets afspadsering, ferie, ved sygdom
osv. Husk også at give besked, hvis en anden henter dit barn.
Husk at alt personalet har tavshedspligt.
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Praktiske oplysninger
Aflevering og afhentning
Vi ønsker, at børnene skal have en god start på dagen, hvilket er vores opgave at støtte
op omkring, når de møder i vuggestuen. Det er derfor vigtigt, at afleveringen foregår
på en god og rar måde, og at vi får givet hinanden de nødvendige informationer. Det er
forskelligt, hvor meget tid den enkelte har til at aflevere sit barn, så det er bedst,
hvis du selv gør opmærksom på, hvornår vi skal modtage dit barn, og du ønsker at gå.
Så vil en voksen sige farvel sammen med dit barn.,
Vi vil samtidig oplyse om, at vuggestuen skal kunne forlades til lukketid, så hvis du gerne
vil høre om dagen eller se, hvad dit barn har lavet, så kom i god tid, inden vuggestuen
lukker.
Udeliv: Vuggestuen er en del af Agerholm Gårdbørnehave. Vi prioriterer udelivet og
gårdmiljøet højt. Vi vil sørge for, at dit barn får rigeligt med frisk luft, kommer ud at
lege og på småture til både børnehavens legeplads og i lokalområdet.

Dagsrytme
Alle tider er ca. tider
Kl. 6.15 - 8.30
Vuggestuen åbner. Vi serverer morgenmad indtil kl. 7.30.
Der afleveres børn, der leges, og der vinkes farvel. Efter behov
skiftes der ble, og nogle af de små har mulighed for at få en
lille lur.
Kl. 8.30 - 9.00

Formiddagsmad

Kl. 9.00 – 10.30

Dagens aktiviteter i gang. Det kan være en tur til børnehavens
legeplads og fodre dyr eller lege, tur i skoven eller i
lokalområdet, i gymnastiksal, på vores egen legeplads eller
aktiviteter inde.

Vi tager udgangspunkt i den aktuelle

børnegruppes og det enkelte barns behov.
Kl.10.30-11.30

Vi spiser dagens ret!
Når børnene er færdige med at spise, leger de, indtil det er
deres tur til at blive skiftet og blive puttet.
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12.00 - 14.00

Børnene sover til middag i deres krybbe. Børnene sover efter
behov. Imens afvikler personalet deres frokostpause, holder
møder og laver praktisk og pædagogisk arbejde.

14.00 - 15.00

Efterhånden

som

børnene

vågner,

får

de

serveret

eftermiddagsmad.
15.00 – 16.45

Der leges, indtil bliver børnene hentet, og der skal gives
informationer om det enkelte barn til forældrene.

16.45

Vuggestuen lukker

Skiftetøj, sengetøj og bleer
Af hensyn til barnets udfoldelsesmuligheder er det vigtigt, at det har tøj på. det kan
røre sig i, som må blive beskidt og som passer til årstiden.
Det er også vigtigt, at dit barn har rigeligt skiftetøj med. Minimum et sæt af alt i
kassen på badeværelset.
HUSK AT SKRIVE NAVN I DIT BARNS TØJ/SKO OG ØVRIGE PERSONLIGE
TING
Bleer og sengetøj tages med hjemmefra.
Vuggestuen har en krybbe, dit barn kan sove i. Du medbringer selv sengetøj, fordi vi
synes, at det er tryggest for barnet at sove i sengetøj, der dufter rigtigt og hjemligt.
Med sengetøj mener vi: dyne, betræk og lagen. Børnene sover med godkendte seler. I
skifter selv sengetøjet efter behov.
OBS: Vi henstiller til, at børnene har tøj uden snore grundet risiko for kvælning! Vi
anbefaler, at I undgår at bruge plastikposer. Brug gerne en stofpose eller en rygsæk i
stedet, da børnene også færdes i garderoben.

Fødselsdage
Barnets fødselsdag er selvfølgelig en meget særlig dag, hvor vi hygger os med flag og
fødselsdagssang, så barnet ved, at det er dets festdag. Lav en aftale med personalet
om hvornår, og hvad der evt. skal medbringes.

Ulykkesforsikring
Vuggestuen har ingen forsikring på dit barn. Vi opfordrer til at tegne en privat
fritids/ulykkesforsikring på dit barn. (Evt. med fokus på tænder)
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Sol og solcreme
I sommerperioden er det vigtigt, at dit barn er beskyttet mod solen. Vi opfordrer til
at børnene har en hat liggende i kassen. Dit barn skal altid være smurt i solcreme
hjemmefra. Efter middagsluren bliver dit barn smurt ind i solcreme, hvis vi er på
legepladsen. Vi bruger kun solcreme, der er svanemærket og anbefalet af Astma- og
allergiforbundet.

Ferie og fridage
Det er vigtigt, at du holder ferie med dit barn, også selvom I bare skal være
derhjemme. Barnet har lige så meget brug for at være væk fra vuggestuen, som vi
voksne fra vores arbejdsplads. I forhold til planlægning af personalets ferie og
afspadsering, vil vi altid gerne vide, hvornår dit barn holder fri, så vi kan bruge
ressourcerne, når børnene er i vuggestuen. I forbindelse med skoleferier og højtider
er der særskilt tilmelding – øvrig ferie og fridage giver I bare personalet besked om.

Sygdom
Vuggestuen er til raske børn. Hvis dit barn bliver sygt, mens det er i vuggestue, ringer
vi efter dig. Når vi vurderer, om et barn er sygt, vil det være ud fra en vurdering af
barnets almene tilstand og ikke kun ud fra barnets temperatur.
Små børn under 3 år er meget modtagelige for smitte, fordi deres immunforsvar endnu
ikke er helt udviklet. Opstår der situationer, hvor der f.eks. florerer børnesygdomme
eller diarre mm., sætter vi en seddel på tavlen med en generel information om
sygdommen. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at spørge.
Vi vil gerne vide, når dit barn er blevet syg og ikke kan komme i vuggestue. Så ring –
gerne inden kl. 9.00 og giv besked eller send os en sms.

Medicin
Personalet må give medicin, hvis dit barn lider af en kronisk sygdom som f.eks. astma,
eller hvis det er lægeordineret og barnets navn fremgår på produktet.

Forældreintra
Når dit barn starter i vuggestuen vil I blive oprettet på forældreintra i Brylle
Landsbyordning. Du modtager et login til dette og kan derefter lave din egen personlige
kode. På forældreintra kan du følge med i, hvad der foregår i vuggestuen.

8

Samarbejde med børnehaven
Vi besøger ofte børnehaven, enten i mindre grupper eller hele vuggestuen. Hver onsdag
er det os, der fodrer dyrene, og om fredagen er vi til fællessamling i børnehaven. Fra
sommeren 2019 starter vi op med en ”på-tværs dag” om fredagen efter fællessamling,
hvor vuggestuen og børnehaven er inddelt i mindre grupper og laver forskellige små
aktiviteter og lege.

Overgang fra vuggestue til børnehave
Ca. en måned inden dit barn skal starte i Børnehaven Agerholm, begynder vi at gå med
barnet i dets kommende gruppe i børnehaven. Dette gør, at barnet kender sine nye
kammerater og de voksne i børnehaven. Efterhånden som barnet bliver tryg i sin nye
gruppe og kort inden børnehavestart begynder barnet at være alene i børnehaven i
kortere tid. Typisk ved formiddagsaktivitet, samling og frokost. Dette gør, at starten
i børnehaven er let, barnet er tryg og fuldstændig klar til sin nye tilværelse som
børnehavebarn MED madkasse  Vi afholder i god tid inden børnehavestart en samtale
af en lille times varighed med jer forældre, en vuggestuepædagog og den nye
kontaktpædagog i børnehaven. Denne samtale har til formål, at vi klæder hinanden så
godt som muligt på, så barnet får en så tryg overgang til børnehavelivet som muligt. Til
samtalen aftales også opstart og indkøring i børnehaven

Fællesbestyrelsen & kontaktforældre
Brylle Landsbyordning har en fællesbestyrelse. Bestyrelsen arbejder med overordnede
principper og retningslinjer som lektier, økonomi, nyansættelser o.l. Læs meget mere
om bestyrelsens arbejde, sammensætning, referater osv. på Brylle Skoles hjemmeside.
Vi har i børnehaven og vuggestuen en gruppe kontaktforældre, som støtter op om
hverdagen, er tovholder i forskellige arrangementer og i det hele taget er med til at
styrke fællesskabet  Denne gruppe kan også være en god måde at komme til at lære
andre forældre lidt bedre at kende.
Med ønsket om et godt samarbejde
/Dorrit Arnecke
Afd. leder.
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Her følger lidt information fra Sundhedsstyrelsen, vis
anbefalinger/retningslinjer vi følger:
Forældrenes opgaver
En forudsatning, for at udbredelsen af smitsomme sygdomme i institutioner
for born og unge kan nedsattes, er, at syge born holdes hjemme. Dette er sar9 § 17 i Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. BEK nr. 1344 af 03/12/2010.
10 G ravides og ammendes arbejdsmiljø. At-vejledning A.1.8. Arbejdstilsynet, januar 2009.
Hv em gør hva d?
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lig vigtigt for smaborn, hvor hyppigheden af infektioner i forvejen er meget
stor. Foraldrene har her en sarlig opgave.
Foraldrene bor:
• holde syge born hjemme
• respektere personalets vurdering af, om barnet er sygt/smittefarligt, nar
personalet kontakter foraldrene med henblik pa at hente barnet hjem
• orientere sig om Sundhedsstyrelsens regler for, hvornar barnet ma komme
i institutionen, se oversigten bagest i vejledningen
• informere institutionen om, hvad barnet fejler, las om lederen af institution/
skoles tavshedspligt side 10 og lageundersogelser side 15.
• overholde de generelle hygiejniske forholdsregler og vare opmarksom pa
opslag om evt. skarpede regler i sarlige situationer.
En hovedregel er, at syge born og personale ikke ma komme i institutionen,
og at et barn med en smitsom sygdom forst ma komme igen, nar det ikke
langere smitter.
Barnet skal vare rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at
krave sarlig pasning.

2.1.2 Er barnet rask eller syg?
Det kan specielt for borns vedkommende af og til vare svart at afgore, om de
er syge eller raske, og ofte ma man foretage et skon.
Barnet er rask, nar det er feberfrit, og almentilstanden er upavirket. Barnet
skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at krave sarlig omsorg og
pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med pa udflugt.
Hvis et barn kommer i institution uden at vare helt rask, har det pa grund af
nedsat modstandskraft storre risiko for at fa komplikationer til sygdommen
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eller padrage sig en anden sygdom. Det kan derfor vare en god ide at lade
barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit.
Diarré:
Smitte overfores med afforing og opkast via hander, genstande eller fodevarer.
Isar norovirus kan overleve lang tid pa overflader og kan vare vanskelig
at komme af med selv ved omhyggelig rengoring og hygiejne.
Den vasentligste smitteoverforsel i institutioner sker fra personer, der er i
inkubationsperioden, har diare i familien, aktuelt er syge, eller er kommet for
hurtigt tilbage igen i institution.
Komme i institution
Nar barnet er rask og afforingen er normal. I tilfalde af Roskildesyge (norovirus)
anbefales dog 2 dage hjemme, efter at diare og opkast er ophort.

Hvis I er i tvivl om noget, så kom endelig og spørg. I kan altid også ringe i
vuggestuen om morgenen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres barn er rask nok til at
komme.
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