Velkommen til:

Borgergade, Sportsvej og Højgade.
November 2016

Kære ________________________
Med denne folder siger vi,

Velkommen til dig og din familie.

Hvad er Bording Børnehave?
Bording Børnehave er en børnehave med ca. 135 børn fordelt på 3
huse.
På Borgergade 25, har vi plads til ca. 60 børnehavebørn.
Børnene er fordelt på 3 stuer nemlig, Pindsvin, Ugler og
Mariehøns. Alle 3 grupper har børn i alle aldre,
På Sportsvej 41 har vi også ca. 60 børn disse er fordelt på 2
grupper på tværs af alder, nemlig: Græshopperne og Skovmyrerne
På Højgade 4 har vi Muldvarperne. Her er der plads til 30 børn på
tværs af alder.
Ud over de faciliteter vi har i husene, råder vi også over 3 busser
og baserer en stor del af vores pædagogiske virke, på
oplevelsespædagogik med ture ud i ”det grønne og det blå”
Åbningstider
Bording Børnehave har åbent:
Mandag til torsdag
6.30 til 17.00
Fredag
6.30 til 15.30
I sommerferien har vi delvist lukket i 4 uger (uge 28-29-30-31).
Det samme gælder dagen efter Kr. Himmelfart samt dagene mellem
jul og nytår. I disse perioder modtager
vi kun børn med et pasningsbehov begrundet i arbejde/orlov.
24. december og Grundlovsdag er der helt lukket.

Adresse og telefon!
Bording Børnehave
Borgergade 25,
7441 Bording
Kontor
9960 4957
Pindsvin
9960 4959
Ugler
9960 4960
Mariehøns
9960 4961

Bording Børnehave
Sportsvej 41
7441 Bording

Bording Børnehave
Højgade 4
7441 Bording
Kontor
9960 4965
Muldvarper
9960 4966

Græshopper
Skovmyrerne

3069 0855
3069 0801

Leder

Stig Skovbo har kontor på Sportsvej
tlf.
40 38 59 31
E-mail stsko@ikast-brande.dk

Team leder

Lene Thun
tlf 21 99 59 60
E-mail lethu@ikast-brande.dk

Forældrebestyrelsen!
Gennem bestyrelsesarbejdet har forældre
mulighed for, at få indflydelse på børnenes hverdag.
Forældrebestyrelsen er heldigvis langt fra den eneste
kontakt mellem ansatte og forældrene, den vigtigste kontakt
sker i det daglige, og derfor arbejder bestyrelsen mest med
emner, der vedrører de mere overordnede ting.
Du er altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.
Anne Maagaard Hansen mor til Karla på Borgergade(formand)
Ditte Louisa Lørup Post mor til Anna på Højgade. (Næst formand)
Maja Bank Lorentsen mor til William og Ludwig på Borgergade
Cecilie Kjærsgaard mor til Ellen og Asbjørn på Sportsvej
Kirstine Kousgaard Jørgensen mor til Samuel og Ester på Sportsvej
Supleanter – der deltager fuldt ud i arbejdet:
Irene Lillegaard Nielsen mor til Isabella på Højgade
Trine Vang Ubbesen mor til Mille på Sportsvej
Medarbejderne har valgt:
Gitte Svendsen fra Højgade,
Else Sørensen fra Sportsvej og
Mette Thyme fra Borgergade
Her ud over er Stig med ved møderne.
Adresser, e-mails og telefonnumre på bestyrelsen kan du
Finde på opslag i børnehaven og på hjemmesiden:
www.iks.dk/bordingbornehave

Beskeder fra os til Jer!
En af de måder vi informerer Jer på, er ved brug af de
opslagstavler der er rundt i husene / ved stuerne.
Vi vil gerne opfordre Jer til, at studere disse grundigt, når I
kommer.
Samtidig vil I opleve, at mininstitution, vil blive brugt til flere og
flere skriftlige informationer bl.a. månedsplaner
Morgenmad
Vi mener, måltiderne er en vigtig del af familiernes samvær.
Samtidig ved vi også, at det for nogle børn og familier er mest
hensigtsmæssigt, at morgenmaden spises i børnehaven. Derfor
indgår morgenmad som en naturlig del af samværet mellem børn og
personale, fra åbningstid og frem til 7.30.
Udvalget af morgenmadsprodukter er sunde og ikke sukkerholdige
madvarer. Vi vil gerne anbefale at de børn der skal spise
morgenmad hos os, spiser det børnehaven tilbyder.
Cykler.
Da det jo er sjovt at have sin egen cykel med, kan dette også lade
sig gøre i Børnehaven – efter aftale med personalet. Al cykling
hos os, skal foregå med hjelm.
Fødselsdage
I børnehaven vil vi gerne være med til, at fejre det enkelte barns
fødselsdag. Vi vil gerne komme på besøg hjemme hos barnet, men vi
fejrer også gerne fødselsdag i børnehaven. På Borgergade tager vi
dog kun hjem til fødselsdag en gang i barnets børnehave liv.
Hvis der serveres slikposer kan de ikke tages med tilbage i
børnehaven.
Slik.
Børnene må ikke medbringe slik.

Aflevering og afhentning.
Når barnet afleveres/afhentes i børnehaven er forældre/
medarbejder kontakten meget vigtig. Det er her, der er mulighed
for, at der kan udveksles informationer til brug for den pågældende
dag. Måde at aflevere børn på, er meget individuel. Derfor er det
vigtigt, at forældre og personale sammen vurderer, hvordan det
skal takles.
Hvis barnet bliver afhentet af en for os ukendt person, skal dette
være meddelt på forhånd, da vi ikke udleverer børnene til
fremmede.
Min institution.
Forældrene skal taste barnet ind på min institution ved ankomst og
afhentning i børnehaven. Endvidere skal der her skrives hvem der
må hente barnet. Det er også på min institution.dk barnet meldes til
og fra til ferier.
Sygdom / uheld.
Børnene skal være raske og friske nok til, at deltage i aktiviteterne
hos os, når de kommer. Vi ved det ofte kan være svært,
at se fra morgenstunden, så derfor vil vi altid kontakte Jer, hvis
Jeres barn, ikke har det godt.
Vi vil gerne orienteres om eventuelle
sygdomme og årsag til fravær.
Forsikringer.
Kommunen har ingen forsikringer for børn i daginstitutioner. Her er
det jeres egen fuldtids ulykkesforsikring der skal dække.
Til og fra børnehaven.
Børnehaven har ikke noget ansvar for børns færdsel til og fra
børnehaven

Beskeder.
Holder Jeres barn fri - er han/hun syg - eller hvis Jeres barn bliver
hentet af andre, skal det meddeles. Det er også vigtigt for os, at få
at vide, hvis der er forhold omkring barnet vi skal være
opmærksomme på. (lige fra sygdom i familien til familieforøgelse).
Forældresamtaler.
Vi tilbyder 2 faste forældresamtaler i børnehaven.
Den første efter ca. 6. mdr. når barnet er kommet godt i gang –
Og så igen, i forbindelse med skolestarten.
Husk, at der altid er mulighed for at få en samtale hvis I ønsker det
og vi tager selvfølgelig initiativet hvis vi har noget vi gerne vil tale
med Jer om.
Adresseskift.
Hvis I flytter - får nyt navn - telefonnummer eller
arbejde, er det vigtigt, at vi får besked.
Tøj.
Børnene skal være praktisk påklædt, så de kan udfolde sig både ude
og inde. De skal have skiftetøj, regntøj, gummistøvler eller lign.
med. Gerne et par hjemmesko, der må blive. Husk at sætte navn i
alt tøj og fodtøj. Jakker med snore og halstørklæder er forbudt,
pga. sikkerhedsrisiko.
Kørsel i busserne.
Før vi må køre med børnene i busserne, skal vi have Jeres tilladelse.
Tilladelsen gives på ”min institution”.
Foto
I Børnehaven tager vi mange billeder af aktiviteter og på ture. Det
kræver jeres tilladelse at hænge disse op, samt at bruge dem på
vores hjemmeside. Tilladelsen gives på ”min institution”.

Legetøj.
Børnene må gerne have deres eget legetøj med i
Børnehave, men det er helt på eget ansvar. Yderligere information
på stuerne.
Indskrivning og udmeldelse
Dagplejebørnene bliver automatisk tilbudt børnehaveplads,
når de når, den vedtagne alder. Vi forsøger så at imødekomme
Jeres ønsker med hensyn til hvor I ønsker pladsen. Vi kan dog være
nødsaget til, at begrænse valgmulighederne i perioder, grundet
kapacitets udnyttelse.
Udmeldelse skal ske til d. 1. eller d. 15. i måneden, med en måneds
varsel.
Med hensyn til fripladser og garantipladser beder vi Jer, kontakte
personalet.
Nyttige telefon nr. på samarbejdspartnere.
SFO Bording Skole
99 60 49 70
Bording Skole
99 60 49 00
Sundhedsplejen
99 60 49 12
Tandklinikken
Bording
99 60 49 10
Ikast
99 60 46 15
Vi ser frem til et godt samarbejde
med Jer og Jeres barn.
Med venlig hilsen
Bording Børnehave.

www.bordingbornehave.ikast-brande.dk

