Vuggestuegrupperne er for børn i alderen 0 måneder til 2 år. I hver gruppe er
der 8-12 børn med 3 faste voksne. Der kan være yderligere voksne i form af
f.eks. praktikanter.

Tøj:
På badeværelset har barnet en kasse hvor I kan lægge skiftetøj: bodies,
bukser, bluser, etc.

Jeres barn vil blive tilknyttet en af de 3 stuer Girafferne,Tusindfryd eller
Tumlingerne, således at barnet og forældre oplever trygheden ved at have en
primær stue med kendt personale. Døren mellem stuerne åbnes dog ofte,
således at børnene har mulighederne for flere forskellige lege- og sociale
relationer.

Omsorg og nærvær:
 Barnet bliver set, hørt og taget alvorligt.
 Barnet kan komme op og sidde på skødet.
 Barnet får trøst og kram.

Dit barns hverdag:

I starten får barnet så vidt muligt lov til at vælge den voksen, det ønsker og er
tryg ved. Hurtigt vendes barnet til at kunne søge og få trøst, ros og
anerkendelse fra samtlige voksne i de tre grupper.

Struktur:
 Ca. kl. 8:45 til 9:00 serveres der lidt frisk frugt, brød eller grød samt
vand.
 Ca. kl. 9:30 – 10:45 er det tidsrum, hvor der er mulighed for gåture,
aktiviteter, leg på stuen, på legepladsen, i salen eller i legerummet.
 Ca. kl. 11:00 spiser vi middagsmad, men spisetiderne varieres efter
børnenes sovetider. Der tilbydes mælk og vand til maden.
 Ca. kl. 11:30 – 12:00 gøres børnene klar til deres middagssøvn.
 Ca. kl. 13:45/14:00 serveres der lidt eftermiddagsmad bestående af
brød eller en eller anden form for ”skemad”.
 Efter eftermiddagsmaden leger børnene på stuen eller på
legepladsen.
INFORMATION:
Sutter:
På stuen har barnet et lille glas med navn på, hvor vi opbevarer deres sutter. I
skal selv have sutter med, og vi opfordrer jer til at tage sutterne med hjem
jævnligt og skolde dem eller anskaffe nye.
Derudover kan vi anbefale en sut med navn på (www.navnesutten.dk)
Garderobe:
I garderoben har barnet sin egen plads med navn. I barnets garderobe skal
der være skifte tøj til ude brug f.eks. jakke, flyverdragt, termotøj og forskelligt
fodtøj. Når I kommer med barnet, skal deres tøj hænges i garderoben. Når I
henter barnet, vil vi gerne opfordre jer til at ordne garderoben, hænge tøj på
plads og sætte sko og støvler op.

Forældresamarbejde:
Barnet trivsel og udvikling er et fælles ansvar. Det sker gennem et
forpligtende samarbejde mellem forældre og personale. Det er derfor vigtigt,
at der er tid til en kort daglig samtale om, hvorledes barnets dag er forløbet.
Derudover vil der ved start blive tilknyttet en pædagog, som vil tilbyde
samtaler som 3 måneders samtaler, overdragelses samtaler o.s.v.
Overgang til småbørnsgruppen:
Indkøringstiden med besøg tager ca. 1 mdr. der foretages af personalet på
stuerne. Derudover vil I blive tilbudt en overdragelses samtale.
Dokumentation:
På en lille hylde udenfor stuen er en mappe, hvor I hver dag kan se vores
dokumentation. Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer: Sociale
kompetencer, Sprog, Natur og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer,
Krop og bevægelse og Barnets alsidige personlige udvikling.

Praktiske oplysninger.
Telefon nr. til Dagmargården: 75 92 29 00 (hovedenummer)
Telefon nr. Girafferne: 93 63 29 05
Telefon nr. til 1000Fryd: 93 63 29 03
Telefon nr. til Tumling: 93 63 29 02
Mail: dg@dagmar-gaarden.dk.
Hjemmeside: www.dagmar-gaarden.dk.

Åbne/lukke:
Dagmargården har åben mandag til fredag mellem 6.15 og 17.00
Der åbnes om morgenen på 1. sal hos Tumlingerne. Børnene fordeles i huset
klokken ca. 7.30.
Der serveres morgenmad hos Tumlingerne mellem 6.15 og 7.30.
Der lukkes i stuen hos Bamserne, hvor alle børn fra huset samles kl. 16.15.
Når vejret tillader det, lukkes der på legepladsen.
NB! Husk at tjekke jeres barn ud på skærmen.
Sygdom/fridage:
Er jeres barn syg eller holdes der en fridag skal det tastes på Daycare systemet
så tidligt som muligt og gerne inden kl. 9.30.
Hvis jeres barn fejler noget smitsomt, vil vi gerne vide det, så vi kan tage
eventuelle forbehold.

DayCare: Daycare er vores intrasystem. På gangen er der en skærm,
hvor i taster ind når I kommer og ud når i går hjem. Der skal også
tastes hvornår og hvem der henter barnet om eftermiddagen. I kan
jævnligt finde billeder og information om ture og aktiviteter på
Daycare.
På Daycare kan i ligeledes melde jeres barn fri eller syg og angive
hvornår jeres barn holder ferie.
Personalet vil informere om hvordan systemet virker.
Om sommeren smøres alle børn hjemmefra med solcreme. Børnene smøres i
Dagmargården, når vi går ud over middag.
Anden information du/I har brug for:
I er til en hver tid velkommen til enten at spørge medarbejderne på jeres
barns stue eller en anden i huset, hvis der er noget I er i tvivl om.
Med venlig hilsen
Dagmargården

Velkommen i vuggestuen
Girafferne,
Tumlingerne og
Tusindfryd

