Fremmøde – tjek ind og ud på Ipad. Sig også
goddag og farvel til en voksen.
Friplads – kan søges gennem Børne- og
Uddannelsesforvaltningen. Spørg os
nærmere.
Fødselsdage – Hver stue har deres
fødselsdagstradition, der sætter barnet i
centrum. I vælger hvordan dagen skal fejres.
Vi vil bl.a. ikke have slikposer med hjem fra
fødselsdage. Se hjemmesiden/fødselsdag.
Holder I det hjemme for de bedste venner i
weekends, brug adresselisten til invitationer.
Garderoben - I skal dagligt sørge for at jeres
barns garderobe er ryddet op, når I går hjem.
Husk også at sikre at tøjet er tørt eller hænger
så det kan blive tørt til næste dag.
Glemt tøj – vælter vi os i. Mange børn har
samme slags støvler, vanter etc. Så sæt
navn i tøjet. Det er jeres ansvar at få det rette
tøj med hjem. Alt tøj uden navn ligger vi i en
kurv. Hver måned går uafhentet tøj til
genbrug.
Hentning af jeres barn, når I selv gør det –
så giv jer tid til, at jeres barn får rundet sin
dag af i børnehaven, inden I skal til noget
andet. Det kunne være at hjælpe barnet med
at få ryddet op. Husk at få sagt farvel til en
voksen.
Hentning af jeres barn, når andre gør det –
så skal vi have besked. Hvis det er søskende,
skal vi have jeres underskrift på, at det er ok.

Legetøj hjemmefra er ok, men skal mærkes
med navn. Børn i alderen 3-6 år kan ikke selv
tage det fulde ansvar for legetøjet. Lad være
med at tage det bedste, dyreste legetøj med –
og begræns mængden. Det kan blive væk, gå
i stykker eller være svært at finde, når dagen
er gået.
Love og regler – er vi underlagt. Ex.
hygiejne, overgrebspakken, underretninger
etc. Men primært bruger vi samtalen i vores
samarbejde med jer.
Medicin – giver vi kun i specielle tilfælde. Den
medicin vi giver, skal være ordineret i barnets
navn. Ligesom der på emballagen skal være
angivet dosering. I skal altid aflevere
medicinen til os. Vi gemmer det udenfor børns
rækkevidde, indtil det skal bruges.
Middagssøvn – kan være nødvendig for de
mindste børn. Det foregår på stuen lige efter
frokost. Vi laver aftale med jer om hvor længe
jeres barn skal sove.
Morgenmad – kan jeres barn få fra 7-7.30,
hvis det ikke lige har fået spist hjemmefra.
Det vil være havregryn/mælk.
Mødetidspunkt – ingen faste, men tjek
dagligt for tidspunkter for aktiviteter. Planlagt
aktivitet mest ml. 9-13.
NemTjek ind – du tjekker dit barn ind og ud
på IPaden udenfor stuen.

Informationstavle – generelle informationer
hænger ved indgangene.

Nyheder – udsendes efter på Intra med små
pædagogiske spots og fælles informationer. I
skal jævnligt ind og følge med

Intra – MitKolding – her skal du udfylde
kartotekskort, kontakter, ferie, fravær. Du får
speciel vejledning. Du kan downloade en app.

Orlov – søges gennem Pladsanvisningen for
min. 8 uger og max. 12 mdr.

Kaffedage – en gang imellem inviteres I til
kaffedag på stuen.
Kostpolitk – se intra. Her kommer den.

Pædagogik – det kan I læse om på
hjemmesiden. Vi er altid villig til at diskutere
jeres oplevelse af vores hus, aktiviteter og
prioriteringer. Her finder I også vores
pædagogiske læreplan.
Rygning – Strandhuse er røgfri.

Samtaler – I tilbydes 2 samtaler á ½ t. i løbet
af barnets børnehave liv. Derudover er I altid
velkomne til en snak om barnets trivsel hos os
og i hjemmet.
Solcreme – smør selv barnet hjemmefra i
sæsonen. Vi smører barnet med solcreme
efter frokost.
Sundhedspolitik – kost, trivsel og motion. Vi
følger retningslinjer Kolding Kommune
udstikker. Alle 3 områder vægtes højt i
dagligdag og i vores temaer.
Sygdom – vi modtager ikke syge eller sløje
børn. Bliver jeres barn sygt i institutionen,
kontakter vi jer og beder jer hente barnet.
Husk at give os besked på Intra, hvis jeres
barn udebliver p.g.a. sygdom og om
eventuelle smitsomme sygdomme, allergier
eller børnesygdomme. Kun i særlige tilfælde
og efter aftale giver vi medicin.
Turdage – bliver I løbende informeret om. Det
kan dreje sig om tid, påklædning, madpakker
etc.
Tøj – jeres barn skal altid medbringe overtøj
og fodtøj, der svarer til årstiden. Udetøjet og
fodtøjet skal være varmt og tæt. Naturen
indtages bedst i lun og tør tilstand. Der skal
altid være regntøj, sutsko, en ekstra varm
trøje samt ekstra undertøj, bukser, bluser,
strømper m.v. Alt tøj skal være forsynet med
barnets navn. Specielt overtøj og fodtøj kan
ligne hinanden.
Af sikkerhedsmæssige årsager må
børnene ikke have snore i hætter, huer,
jakker m.v.
Udmeldelse – sker gennem den Digital
pladsanvisning NemBørn på MitKolding.

Strandhuses praktiske

Aktiviteter – Brug Intra til at følge med i dit
barns liv.
Arrangementer – for børnene kan I følge
med på Intra
Arrangementer – hvor I som forældre spiller
en aktiv rolle kan være: Forældremøder m.
temadebat/stuens liv, familiespisning i
september, kaffedage, bestyrelsesvalg,
julefesten, legepladsdagen. Annonceres i god
tid på Intra
Besked – skal vi ha’, hvis jeres barn er sygt,
holder fri/ferie og hvis andre end jer henter
barnet. Brug Intra.
Bestyrelsen – den består af 5 forældre og 2
personalerepræsentant. Vælges i november
for en 2 årig periode. Vi har et godt
samarbejde til stor inspiration for det liv, der
leves i Strandhuse. Bestyrelsens reelle
kompetencer kan I snakke med bestyrelsens
medlemmer eller Jytte om.
Børnelivet er mangesidig. Oplever vi noget
omkring dit barn, så spørger vi. Det skal I
også gøre.
Drikkedunk – med navn medbringes hver
dag. Det er en let måde at sikre at børnene
altid kan få noget at drikke – på legepladsen
og på vore ture.
Dagsrytme/Ugerytme – se Intra
Dyrehold – høns, geder og kaniner skal
fodres i weekenden. Det kan I melde jer til.
Fotografering – én gang om året kommer
fotografen og tager gruppebilleder. På
kartotekskortet angiver I, hvorvidt vi må bruge
fotos af jeres barn på hjemmesiden, til avisen
etc.

