Velkommen til Mælkevejen i Bording Børneby.

Info. Om Vuggestuen:
Bodholtvej 29
Leder af Bording Børneby: Stig Skovbo, tlf. 40 38 59 31
Vuggestuen består af to stuer. Hvor der på sigt vil være 10 børn på hver stue.
Personale:
Annette: Pæd.Ass.
Christina: Teamkoordinator/Pæd.
Hanne: Pæd.
Jeanette: Flexjobber.
Telefonnr. til Mælkevejen 21 25 92 46
Vores åbningstid:
mandag – torsdag 6.30-17.00
fredag 6.30-15.30

Hverdagen i Vuggestuen:
 Mælkevejen åbner kl. 06.30 hvor der serveres morgenmad frem til kl.
07.30..
 kl. kl. 07.30 går vi på Mælkevejen.
 Kl. 8.30/9.00 spises der formiddagsmad.
 De børn der skal sove formiddagslur bliver skiftet og puttet når de er
klar.
 Kl. 9.30 går vi i gang med vores aktiviteter. Det kan være enten
planlagte aktiviteter ud fra vores lærerplaner som for eksempel sang og
musik, motorik. Gåture eller lege på legepladsen.
 Kl. 10.30 gør vi klar til spisning, børnene vasker hænder og bleerne
bliver tjekket.

(Madplanen for ugen vil være synlig på forældretavlen.)
 Efter middagsmad er det sovetid, her bliver bleerne skiftet. I kan se hvor
længe Jeres barn har sovet på ”sovetavlen”.

 Når Jeres barn vågner serveres der eftermiddagsmad. Når
eftermiddagsmaden er spist bliver børnene skiftet og så leger vi på
stuen eller på legepladsen ind til børnene bliver hentet.

Den nære pædagogik:
Vi vægter her i vuggestuen, den nære og tætte relation barn og voksen
imellem, vi arbejder med tidlig tilknytning, man må gerne komme på besøg
nogle gange inden man starter. Vi har også meget øje for børnenes
indbyrdes relationer og begyndende venskaber.
I vuggestuen arbejder vi på at børnene bliver så selvhjulpne at de selv kan
tage tøjet af/på, dette styrker deres selvværd.
Vi har ligeledes fokus på deres sociale kompetencer gennem enkelte regler,
som vente på tur, hjælpe hinanden, lærer at sige stop hvis nogen gør noget
man ikke ville have.
Være gode ved hinanden f.eks. trøste hinanden hvis nogen er kede af det.
Børnene lærer også at bruge deres stillestemme, da det er noget vi voksne vil
have et særlig fokus på, da det er med til at skabe ro og samtidig er måden vi
voksne vil tale til børnene på.

Praktisk info.
Tøj/overtøj:
På badeværelset har Jeres barn en kasse til skiftetøj, det er vigtigt at I selv
fylder op og tager beskidt tøj med hjem. Vi vil gerne at der ALTID er 2 sæt
skiftetøj.
I kassen skal der også være sut og klud eller hvad Jeres barn ellers sover
med. Vi vil gerne at der er navn på alt fra sut til støvler, for at gøre det
nemt for Jeres barn og os. Vi prioriterer tiden sammen med Jeres barn højt
og ville hellere bruge tiden på at være sammen med børnene end at lede
efter glemt tøj.

Vi har dyne/pude/sele og lagen, I skal selv medbringe 2 sæt juniorsengelinned.
Vi har bleer, salve, klude osv.
Madordning:
I vuggestuen har vi fuld kost forplejning, dette betyder at I ikke skal
medbringe mad til Jeres barn.
I forhold til allergi, skal der forelægges en lægeerklæring på, at Jeres barn
skal have specialkost, dette så køkkenet ved hvad der skal laves af mad.

Mininstitution.dk
Vi bruger mininstitution i hele Bording Børneby.
Vi forventer, at I er oprettet i systemet ved barnets start. I kan komme i gang
ved at klikke ind på www.mininstitution.dk
-Log ind med NemId.
-Første gang skal I indtaste Jeres mobilnummer og e-mail på Jeres barns
profil. Det gør I ved at trykke ”rediger” under Min profil.
-Når barnet møder ind i vuggestuen, skal I gå ind på Jeres barns billede på
skærmen ved indgangen, og trykke barnet ind.
-ligeledes skal I huske at trykke barnet ud når I henter.
-Hvis barnet har ferie, er syg eller holder fri skal det skrives inde under
barnet, så vi kan se, hvorfor barnet ikke kommer.
-der vil blive skrevet nyheder, beskeder og aktiviteter, som kan ses på
skærmen, og når I går ind på ”mininstitution” derhjemme.

