Praktiske informationer fra Nygården, Vejsgården og Akaciegården, en del af
Dagtilbud Vemmelev
Velkommen til Dagtilbud Vemmelev.
Det er vigtigt for Jeres barns trivsel at informationer går begge veje, det er derfor vigtigt med en
god daglig kontakt.
Hvis der er noget i undrer Jer over, vil vi meget gerne i dialog omkring det, så kontakt os!
Hvis vi er bekymret for Jeres barns trivsel, kontakter vi Jer og meget gerne omvendt.
I kan altid kontakte os!

Det er vigtigt I husker:
 At give os besked om ændringer i familien, der kan få betydning for dit barns trivsel


At aflevere stamkort den første dag eller elektronisk



At informere os om barnets sovevaner, renlighed, mødetider og eventuelle
sygdomme/allergier eller lignende



Husker at sige goddag og farvel til en voksen enten fra vuggestuen eller børnehaven hver
dag, så vi får mulighed for at udveksle informationer



At I giver besked når der er andre der henter Jeres barn



At dit barn har rigeligt med skiftetøj i garderoben, da vi har fokus på udeliv og er meget
ude i alt slags vejr



At tjekke kasserne på badeværelset løbende for skiftetøj



At barnet er klædt på efter vejrforholdene og har overtøj med efter vejret



At I skriver navn i alt, tøj, sko, madkasser og frugtposer m.m., det er så ærgerligt at
miste det



At I hjælper barnet med at holde orden i garderoben, så det er overskueligt for dit barn,
tømme garderoben for rengøring om fredagen



At Jeres barn ikke kommer hvis det er sygt. Bliver barnet sygt i løbet af dagen, ringer vi til
jer, så i hurtigst muligt kan komme i gang med en eventuel behandling (vi følger
embedslægens og sundhedsstyrelsens retningslinjer)



Vi vil gerne være behjælpelige med medicingivning, hvis vi får en skriftlig vejledning fra
lægen



At vi får besked, når Jeres barn holder ferie eller fridag, af hensyn til evt. vikardækning, så
vikarforbrug kan gemmes til der hvor der er størst behov.



At madkasser og frugtposer lægges i køleskabet og tømmes hver eftermiddag



At Jeres barn gerne må have sove/trøstebamse med og kun legetøj om mandagen



At I Nygården har vi BØRNEHAVEBIBLIOTEK, hvor børn og forældre kan låne bøger med
hjem, man kan også sidde og læse en bog sammen med barnet. Bøgerne bliver skiftet en
gang i kvartalet. Husk selv at skive børnene til låns og streg når de er afleveret.



At dit barns kostvaner svarer til Dagtilbud Vemmelevs/Slagelse kommunes kostpolitik



Husk ikke at have snore og hætter der sidder fast i frakker/trøjer/huer m.m., dette af
sikkerhedsmæssige årsager, da de kan sidde fast i grene o. lign.



At holde jer informeret via opslag og hjemmeside.



At svare på skrivelser til tiden,

Her lidt inspiration til madpakken:
 Altid rugbrød.
 Børn er vilde med mange små ting som da kan spise sammen med rugbrødet, som f.eks:
Rosiner, frugtstænger, frugt/grønt, ostehaps/klodser, rejer, æg, tomat, kogt pasta,
frikadeller, tun, æggekage m.m.

Her lidt inspiration til ”frugtposen":
 Knækbrød med ostehaps/ostetrekant
 Bøtte med yoghurt naturel og lidt frisk frugt – müsli
 Bolle samt lidt frisk frugt
 ”Ynglings klapsammen mad”
 Lidt rosiner – nødder og frisk frugt
 Avokado
 Gnave grønt
Kun fantasien sætter grænser, det behøver ikke være frugt, men noget sundt, nærende
og mættende.
(der er længe til aftensmaden)
Når barnet har fødselsdag:
Vi vil rigtig gerne fejre Jeres barns fødselsdag.
I bestemmer om det skal være her eller hjemme hos Jer.
Dog vil vi gerne have, at I tænker på det er ”små maver”, især hos vuggestuebørnene og at de
hurtigt bliver mætte. Derfor er et enkelt stykke kage eller eks.vis en flødebølle, en is eller lignende
nok.
Hent inspiration i Dagtilbud Vemmelev og Slagelse kommunes kostpolitik, der lægger op til, at det
er noget sundt der deles ud, f.eks. små frugtstykker og en bolle el.lign.
Spørg personalet for yderligere inspiration og for at arrangere fødselsdagen.

