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Velkommen til Børnehus Syd – afdeling Paraplyen.
Børnehus Syd er en børnehave med børn i alderen 3-6 år. Institutionen består af to afdelinger. Børnebo i Egebæk
(normeret til 95 børn) og Paraplyen i Roager (normeret til 40 børn). Børnene er aldersopdelte.
Børnehus Syd er en afdeling under Område Ribe
.

Indledning
Vi forsøger at fokusere på dét, barnet kan – barnets kvaliteter og kompetencer.
Det er os voksne, der bestemmer, og vi kan bestemme, at barnet må bestemme meget!
For os er det vigtigt at støtte barnet i at virke aktivt ind på omgivelserne og i at øve indflydelse på egen hverdag.
Det er som udgangspunkt det enkelte barn, der ved, hvad der er bedst for det selv. Når vi voksne har tillid til at
”barnet ved bedst”, er det vigtigt at vi støtter barnet i det, det er optaget af, - og samtidigt inspirerer til mere, end det
selv kan få øje på.
Livet er mangfoldigt, og det er vores opgave at skabe rum og plads til at børnene kan udfolde sig.
Derfor forsøger vi at tænke rummene ind som ”den 3. pædagog”. Alle rum skal tydeligt udsende signaler om og
inspiration til, hvad de skal bruges til.
Samtidigt skal vi hele tiden være opmærksomme på børnenes ændrede behov og ønsker, hvilket betyder at
rummene også kan ændre funktion.
Uddrag af institutionens målsætning

Institutionens samlede målsætning med handleplaner kan fås ved henvendelse til personalet.
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Målsætning

Børnehus Syd skal være et sted, hvor børn og voksne i
fællesskab trives. Et sted præget af åbenhed,
ansvarlighed og gensidig respekt, hvor børnene gennem
udfoldelsesmuligheder bliver stimuleret i forhold til deres
udviklingstrin, oparbejder selvtillid, selvstændighed,
samarbejdsevne, fantasi og kreativitet. Hvor børnene
kan skabe sig selv og deres univers. Hvor hovedvægten
af aktiviteter lægges på kreative udtryksformer, leg og
natur.

Vi forsøger…
… at se børn som stærke og rige på ressourcer ved:





at lade børnene selv bestemme, hvad de har lyst til.
at respektere, at det børnene finder på er lige så værdifuldt, som det vi voksne finder på.
at støtte børnene i det, de selv er optaget af og ved at inspirere dem til mere, end de selv kan få øje på.
at være engagerede voksne, der hele tiden ser, hvad det næste udviklingstrin er for barnet og sætter den
nødvendige stimulering ind.

… at give børnene nogle gode naturoplevelser, der giver fysisk udfoldelse, alsidige sanseoplevelser,
muligheder for at gøre egne erfaringer og lære nye færdigheder ved:
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 at være ude hver dag - uanset vejr.
 at være i Skovbo, - færdes i naturen og ved Vadehavet.
 at være aktive voksne, der tager del i børnenes naturlige undren og nysgerrighed, ved at vise interesse for det,
børnene ser i naturen.
… at have en åben og positiv dialog, hvor hjem og børnehave supplerer hinanden, og hvor forældre har
indflydelse på børnenes hverdag ved:
 at skabe et åbent hus, hvor forældre altid er velkomne til at komme og være og til at deltage aktivt i
hverdagen.
 at have gruppeforældremøde og forældresamtaler.
 at have daglig forældrekontakt ved samtale og opslagstavler.
 at have fællesspisninger.
 at have kaffe og te stående fremme i køkkenet til forældre hver dag.
 at udsende nyhedsbreve.
... at tage hånd om, at børnene har gode rammer at lege i. I legen bearbejder børnene oplevelser fra ”det
virkelige liv”. De prøver forskellige roller og de tilegner sig kundskaber om dem selv og deres omgivelser. I
legen indgår de i samspil med andre børn, og dette er med til at udvikle deres sociale kompetencer. Derfor:





er alt legetøjet placeret i børnehøjde. Legetøjet er intakt, sådan at det er spændende og brugbart.
giver rummene klare signaler om, hvad de skal bruges til.
bestemmer børnene selv, hvor og med hvem de vil lege.
viser vi respekt for legen, - giver den tid og ro, og vægter den som noget af det vigtigste, børnene kan gøre.

… at tage hånd om, at børnene får en alsidig sproglig og intellektuel stimulering ved:








at give børnene ro og tid, og ved at motivere dem til at bruge sproget.
at børnene selv kan finde løsninger.
at samtalen er en naturlig ting i de daglige gøremål.
at børnene får forståelse for omverdenen.
at voksne er bevidste og kan hjælpe børnene med at sætte ord på dét, de gør.
at voksne giver plads til, at børnene selv kan gøre sig erfaringer og eksperimentere.
at voksne giver sig ro og tid til at lytte til dét, børnene siger og tager dem alvorligt.

… at tage hånd om, at det fysiske rum/miljø inspirerer og stimulerer børnenes tanker og fantasi og
opmuntrer dem til at udforske nye muligheder ved:







at legetøj og materialer er placeret sådan, at børnene selv kan tage/nå det.
at arbejdsrummene syder af liv og kreativitet.
at der er orden i tingene, så de er lette for børnene at gå til.
at rummene tydeligt giver signal om, hvad de skal bruges til.
at de fysiske rum er indrettet sådan, at de giver børnene plads og ro til fordybelse.
at processen er vigtigere end produktet.

… at give børnene en glidende overgang fra børnehave til skole ved:
 at besøge skolen flere gange inden skolestart.
 at have samarbejde med SFO og børnehaveklasse
… at tage hånd om at personalet hele tiden er i udvikling og er inspirerende ved:
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 at vi ligger vægt på opkvalificering gennem relevante kurser og efteruddannelse.
 at vi udarbejder udviklingsplan for hver enkelt medarbejder.
 at vi tager på fælles studietur en gang i året, hvor vi får inspiration, og herved lettere opnår et fælles
udgangspunkt i dagligdagen.
 at afholde personalemøder og temadage, hvor vi diskuterer praktisk pædagogik.

Indretning

Paraplyen er en funktions- og aldersopdelt institution, hvilket betyder at hvert rum indeholder én eller flere
funktioner tilpasset den aldersgruppe der har base i rummet.
Fællesrummet er husets hjerte. Her mødes vi morgen og eftermiddag, og her skal der også siges goddag og
farvel.
Rummet er indrettet, så der er mulighed for hygge og stille aktiviteter såsom spil, puslespil, papir og farver.
Her er også indrettet et bibliotek, hvor børnene kan kigge bøger og få læst højt.
Køkkenet. Her har børnene dagen igennem mulighed for at spise en mad fra madpakken. Her laver børnene
maddage, og bager brød til frugt.
Regngruppen er rummet, hvor alle former for konstruktionslegetøj er samlet. Her er plads til at bygge og lege
uforstyrret på gulvet. Rummet er samtidig baserum for de 5-årige.
Solgruppen er indrettet til de 3-4 årige og fungerer også som baserum for dem.
Mellemgruppen er indrettet til de 4 årige
Legepladsen er vores uderum med mulighed for at cykle, klatre i træer, lege, bygge huler m.v.. Her er altid en
voksen.

Skovbo

I skoven i Vester Vedsted en lille hytte, og den benytter grupperne på skift. Vi benytter også Digehytten ved
Vadehavet
Her er det muligt at følge årstiderne, og herigennem komme tæt på naturen.
Samtidig er turen derud og omgivelserne derude en god motorisk udfordring.
Vi har vores egen bus som kører os derud.
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Aldersopdelte grupper

Børnene er inddelt i 3 aldersopdelte grupper. De 3 og 4 årige er i samme gruppe, med mulighed for at lave
aldersopdelte aktiviteter i fordybelsestiden om formiddagen. De 5 årige samarbejder meget med de ældste børn i
Børnebo.
Alle børn tilknyttes en primærpædagog. Det er denne pædagog, der skal sikre barnets fulde trivsel i børnehaven,
ligesom det er den pædagog, I som forældre skal gå til, hvis I har spørgsmål om jeres barns trivsel.

Arbejdsformen
Der arbejdes bevist med barnets udvikling efter fælles udarbejdede læreplaner for arbejdet med henholdsvis 3-, 4og 5-årige.
Der arbejdes med projektarbejder, der dels tager udgangspunkt i ovenstående, dels i det, der optager børnene.
Disse projekter målbeskrives, og udsendes til jer forældre, så I også har mulighed for at følge med i og evt. deltage
i projekterne. I det omfang det er muligt, forsøger vi også at dokumentere forløbene. Dvs. at vi tager billeder, laver
video, udstillinger m.m. om, hvad der sker i projekterne. I er altid velkomne til at deltage, bidrage eller blot orientere
jer hos pædagogen. Ud over projekterne arbejdes der hver dag målrettet i baserummene. Der udgives hvert år i
april en årsplan for dette arbejde.
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Hver dag fra 11 – 12 samles alle børn i deres gruppe til ”gruppens time”. Her snakkes, synges, lyttes, fortælles
historier, planlægges m.m., og så spises der frokost.

Dagligdagen i Paraplyen
615

Børnehaven åbner.
Der er morgenmad i fællesrummet indtil kl. 730.
Det er meget vigtigt, at børn og forældre siger goddag her, så vi ved, at barnet er kommet.
Beskeder til personalet skal også gives her.

800

Børnene kan lege hvor de har lyst indtil kl. 9.
Det er vigtigt at følge planlægningen op opslagstavlen ved garderoben – her ses blandt andet
afgangstidspunkter for bus mv. De børn, som sover til middag, er ude at lege hver formiddag.

9.00

Fordybelsestid alle børn arbejder i projekt eller med temaarbejde.
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Vi samles i grupperne til ”gruppens time”, hvor vi synger, fortæller historier, snakker sammen, lytter
til hinanden mv. Herefter spiser vi. Vi følger ”normal” takt og tone, så vi kan nyde maden.

1230

Vi er på legepladsen. De børn, der har brug for middagssøvn, kan sove.

1400

Børnene spiser frugt. Vi har en forældrebetalt frugtordning.

1530

Værkstederne lukker ned; der er nu kun voksne i modtagerummet og evt. på legepladsen.
Frugtordning

I Paraplyen har forældrene oprettet en forældrebetalt frugtordning. Der betales 50 kr. pr måned til ordningen som
administreres af forældre.

Indsatsområder 2016

8

I læreplansarbejdet:
o
Egne indsatsområder: Børn og bevægelse
Uddannelse:
o
Scienceambassadør – Lene B
o
Praktikvejlederuddannelse – Lene P
At sikre arbejdsro og tid til fordybelse

I 2016 vil vi satse på følgende…

Ekstra fokus på børn med udfordringer.
o
Trivselsmåliner
o
Alle børn skal 3 gange om ugen være i projekt/aktivitet i en mindre
gruppe med én voksen
o
Fokus på daglige evalueringer. Alle skal lave skriftlige daglige
evalueringer.
Pædagogiske dage den 11. og 12. november
o
Programsættes senere

Det skal være sjovt at arbejde i Børnehus Syd!

Traditioner

I Paraplyen har vi forskellige traditioner, der går igen, – år efter år:
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 Fastelavnsfest
 ”Bevar Paraplyen dag”

 Hjerteløb
 ”Juletur”
 Juledekorationer
 Julekoncert
 Juleværksteder

Se i øvrigt årsplanen.

Hold godt øje med den fælles
opslagstavle for ”hvornår”.

 Fællesspisninger

Barnets bog

Når barnet starter i børnehaven, opstartes ”Barnets bog”. I den bog vil vi sammen med barnet og jer forsøge at
samle spor fra barnets tid i børnehaven.

Personale

Område leder

Katharine Knudsen
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Pædagogisk leder, 37 timer

Anette Damkjær

Pædagoger:
30 timer

Helle Agerbo

34 timer

Lene Bromerholm

30 timer

Mona Bondesen

30 timer

Jeanett Jensen

30 timer

Lene Petersen

35 timer

Anette Ballegaard

30 timer

Ulla Jensen i Paraplyen

30 timer

Kirsten Dahlgaard i Paraplyen

37 timer

Bente Bøe i Paraplyen og Børnebo

35 timer

Lis Pedersen Paraplyen

Pædagogmedhjælpere:
37 timer

Karin Nygård

37 timer

Gitte Wacker

35 timer

Tina Jacobsen

37 timer

Sanne Krogh i Paraplyen

37 timer

Skiftende unge

Pædagogisk assistent:
32 timer

Linda Rasmussen Paraplyen

Pedel:
3 timer

Helmuth
Forældrebestyrelsen

Hvert år inden udgangen af april måned vælges en forældrebestyrelse.
Bestyrelsens opgaver er at fastsætte principper for:
 Det pædagogiske arbejde
 Anvendelse af budgetrammen
 Større om- og tilbygninger i institutionen
 Deltagelse i ansættelsesudvalg.
Bestyrelsen består af 9 forældrerepræsentanter. Heraf 1 valgt fra Børnebo og 1 valgt fra Paraplyen.

Formand
Næstformand

Jine Birkedal (Tangebo))
Catharina Hansen (Tangebo)
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Medlemmer:

Simon List (Børnehus Syd)
Susanne Hansen (Børnehus syd)
Anette Lauridsen (Kaskelotten)
Linda Christensen (Børnegården)
Stine Bæk Dybsø (Nørremarken)
Bente Skovgaard (Nørremarken)

Personalerepr.:

Dorthe Skals (Tangebo)
Mona Bondesen (Børnehus Syd)
Laila Pahuus (Kaskelotten)
Katharina Knudsen
Anette Kortegaard (Børnegården)

Områdeleder:
Stedfortræder

Forældreråd i Børnehus Syd

I forældrerådet har vi et godt og konstruktivt samarbejde omkring vore ”fælles” børn. Vi ønsker at være et naturligt
bindeled mellem bestyrelse, personale og jer forældre og bestræber os på en åben og ærlig dialog.
Har du interesse for forældrerådets og kan og vil du afse den fornødne tid, er du velkommen til at kontakte et
medlem, og få en snak om, hvad det vil sige at være i netop dette forældreråd.
Medlemmer:

Personalerep:

Simon List (Solgruppen)
Susanne Hansen (Andrea (rød gruppe)
Trine Gammelgaard (Thilde gul gruppe)
Mette Christensen (Peter rød gruppe)
Anni Rosenstand (Christian rød gruppe)
Mona Bondesen
Anette Damkjær

Forældrearrangementer og engagement

Forældremøder:
Der afholdes generalforsamling én gang om året i april måned, hvor der er valg til bestyrelsen.
Der afholdes ét årligt forældremøde i hver af de 3 grupper.
”Bevar Paraplyen dag”:
Når legepladsen trænger til en ”kærlig hånd” beder vi forældrene om hjælp, og får en rigtig hyggelig dag sammen
om noget praktisk arbejde.
Forældresamtaler:
Vi har samtale ca. 3 mdr. efter barnets start i paraplyen. Herefter når barnet fylder år.
Fællesspisning:
Hvert år i august måned afholdes der fællesspisning i Skovbo
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Tværfagligt samarbejde

 Vi samarbejder med talepædagog, psykolog, sundhedsplejerske og andre relevante eksperter i
forvaltningsregi.
 Vi samarbejder med andre daginstitutioner om uddannelse.
 Vi samarbejder med Vadehavsskolen og SFO ”Sælen” for at lette overgangen for børnene fra børnehave til
skole og SFO.
 Vi samarbejder med University Collage om studerende, uddannelse og pædagogisk udvikling.
 Vi modtager besøg fra interesserede faggrupper, ligesom vi selv tager på inspirations- og uddannelsesture.

Åbningstider

Paraplyen har åbent:
Mandag – onsdag ......................................................................... ………….kl. 630 – 1645
Torsdag……………………………………………………………………………...kl. 630- 1700
Fredag ........................................................................................... ………….kl. 630 - 1600
Paraplyen har lukket (forældre skal selv fragte børnene til Børnebo)

D. 24. dec. – 1. jan.
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Uge 29 og 30 i sommerferien

Praktiske oplysninger

Frugt:
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Vi spiser frugt i Solgruppen ca. kl. 14. Når vejret tillader det spiser vi frugt udenfor. Der serveres udskåret forskellig
frugt, som kan suppleres med nødder og kerner af forskellig e slags, og der hører også altid brød til f.eks.
hjemmebagte boller, knækbrød eller groft brød
Børnene tilbydes 1 glas mælk og vand til frokost, og der står vand fremme hele dagen, hvis børnene er tørstige. På
legepladsen er der altid vand.
Madpakke:
Vi opfordrer til at børn har en sund og varieret madpakke med. Børnene må gerne tage et stykke mad, når de er
sultne, – ellers spiser vi kl. 11 -12
Slik/tyggegummi o. lign.:
Kiks, chokolade, kage, slik, mælkesnitter og søde yoghurter må ikke medbringes i børnehaven. Ved specielle
lejligheder, - fx til jul og påske, - serveres der lidt godt. Når børnene holder fødselsdag i børnehaven må de
medbringe et sundt supplement til madpakken i form af frugt og grønt.
Påklædning:
Det er vigtigt at give børnene praktisk tøj på. Vejret skal være meget dårligt for at vi bliver inde.
Der skal altid ligge følgende i barnets garderobe:
 Et sæt skiftetøj fra yderst til inderst.
 Hjemmesko
 Gummistøvler
 Regntøj/overtræksbukser
Alt skal mærkes med barnets navn!
Sygdom & medicin:
Syge børn modtages ikke i børnehaven. Hvis barnet skal have medicin, skal dette afleveres til personalet.
Fravær:
Besked om barnets fravær inden kl. 900.
Middagssøvn:
Hvis dit barn har brug for et hvil efter frokost, aftales dette med primærpædagogen.
Legetøj:
Børnene må medbringe legetøj hver fredag.
Fødselsdage:
Vi holder barnets fødselsdag i børnehaven.
Her må I medbringe lidt frugt og/eller grønt som supplement til madpakken. Fødselsdagsgave laves i børnehaven.
3 årige får ingen gave.
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Årsplan 2016

Aktivitet

Dato

Fastelavnsfest
Fællesafslutning for skolebørn
Påskeløb
Bedsteforældredag i gul gruppe
Udflugter med forældre:
Grøn gruppe til Skovbo
Gul gruppe til Åtte Bjerge
Rød gruppe til Mandø
Paraplyen til Åttebjerg
Bevar Børnebo Dag
Fællesspisninger Skovbo:
Gul gruppe:
Rød gruppe:
Paraplyen:
Grøn gruppe:
Forældremøde alle kommende skolebørn
Motions- og hjerteløb
Forældremøde 4 årige
Forældremøde 3 årige
Juleklip med bedsteforældre i Paraplyen

8. februar
3. marts
18. marts
20. maj

Julekoncert i Vester Vedsted Kirke

16. december

21.
22.
23.
20.
26.

juni
juni
juni
juni
august

15. august
16. august
17. august
22. august
22. november
14. oktober
16. november
24. november
2. december
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