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Velkomst

Kære forældre,
Hjertelig velkommen til Børnehaven Salbrohave ved Salbrovad Landsbyordning!
Vi er glade for I har valgt at os, og vi vil gøre alt for, at jeres barn bliver glad for at være her. Vi prioriterer en
god løbende dialog med jer meget højt, og vil med denne lille folder sikre, at I - i forbindelse med jeres
barns start hos os - får svar på de vigtigste spørgsmål om vores pædagogiske prioriteringer, strukturen i
huset, den daglige rytme og vore traditioner, samt naturligvis mange nyttige, praktiske oplysninger.
I vores børnehave er der masser af liv, hvor børnene sammen med hinanden, og med engagerede voksne,
er en del af et udviklende og meningsfyldt fællesskab.
At starte i børnehave er en stor omvæltning for både barn og forældre. Vi er derfor meget opmærksomme
på, at gøre overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehaven så blid som mulig, og i opstarten for dit
barn tilrettelægger vi derfor en dagligdag med aktiviteter og samlinger, der skaber tryghed og ro for barnet.
I det hele taget er det vores højeste prioritet at skabe trygge rammer for alle vore børn, hvori de kan dyrke
fællesskabet, udvikle venskaberne og styrke både de faglige og de sociale færdigheder, som gør dem i stand
til at mestre livet siden hen.
Vi ønsker, at vores børnehave er et sted, hvor alle børn trives, og at I som forældre er medspillere til at
dette lykkes. Vi ser frem til samarbejdet!
Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis der er ting i folderen, som I ønsker uddybet!

Venlig hilsen
Børnehaven Salbrohave
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Personale
Resten af livet
bygger på
barndommen!

Dette slogan har vi i personalegruppen valgt som vores overordnede guideline for vores indsats. Hver dag
stræber vi således efter at skabe det individuelle og sociale fundament hos hvert enkelt barn, som skal gøre
det i stand til at mestre børne-, ungdoms- og voksenlivet.

Personalegruppen udgøres af:

Yngste-gruppen
Birgitte
Birgitte Folden Jensen er uddannet pædagog og har været i børnehaven siden
2005.
Birgitte er tilknyttet yngste-gruppen. Hun har et naturligt flair for de yngste børn i
børnehaven, og med sit evige nærvær og sin ro formår hun at skabe tryghed omkring de yngste - og ikke mindst deres forældre - ved opstarten i børnehaven.
Birgittes styrke er hendes faglige blik for børnenes sunde trivsel og behov. Derudover er hun sprogkonsulent, og børnenes sproglige udvikling sker under hendes
kyndige ekspertise.

Linda
Linda Sørensen er pædagogmedhjælper, og har været en del af børnehaven siden
2007. Linda er p.t. medhjælper i yngste-gruppen, og følger gruppen til børnene forlader børnehaven for at begynde i skole.
Linda brænder for udfordrende aktiviteter både udenfor og indenfor. Hun formår
på fornem vis at vise vejen til god og anerkendende leg for børnene - navnlig i de
udfarende og mere vilde lege – og altid med smil og varm humor. Linda sørger for
at vi passer på vort bålhus sammen med børnene, og er ansvarlig for alle aktiviteter, der vedrører vor udendørs ovn.
Linda er også ansvarlig for børnehavens facebookside, og poster dagligt billeder og
info fra dagens gang i børnehaven
Linda er endvidere repræsentant i Salbrovad Landsbyordnings fællesbestyrelse.
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Mellemste-gruppen
Bente
Bente Ravn-Jørgensen er uddannet pædagog, og har været en del af børnehaven
siden 2005, heraf 8 år som afdelingsleder for børnehaven og SFO.
Bente er dedikeret til det gode børne(have)liv. Hun favner og rummer alle børn på
enestående vis med sin dybe respekt for det enkelte barn og dets specifikke personlighed og kompetencer. Bente har altid sit faglige blik på børnenes trivsel og
udvikling, og på at alt går som det skal - og igangsætter særlige tiltag for barnets og
familiens bedste, hvis udviklingen går lidt trægt.
Bente er rigtig god til at organisere og at få aktiviteter op at stå på kort tid. I en ledig stund hiver hun harmonikaen frem og skaber derved liv og glæde i børnehaven.

Dorte
Dorte Jensby er pædagogmedhjælper i mellemste-gruppen sammen med Bente, og
er pt. i et barselsvikariat frem til maj. Dorte er også medhjælper i SFO'en.
Dorte favner alle børn med sit nærvær, og hun evner at inddrage børnene i både de
faglige aktiviteter og i dagligdagens rutiner med sit altid venlige og blide væsen.
Dorte er ferm i køkkenet. Lynhurtigt får hun køkken-aktiviteter, f.eks. bagning, op
at stå, og formår at skabe en rigtig hyggelig og hjemlig atmosfære i køkkenet sammen med børnene.

Ældste-gruppen
Pernille S
Pernille Simonsen er uddannet pædagog, og har været vikar i landsbyordningen siden foråret 2016. Hun er p.t. i et vikariat frem til sommeren 2017. Pernille er pædagog i fællesskab med Lene på ældste-gruppen.
Pernille er et dedikeret sports- og friluftsmenneske, og lægger stor vægt på udendørs aktiviteter. Hun er desuden ferm til at lave bål med børnene, og er ofte at finde fordybet i spændende aktiviteter eller leg udenfor med børnene.
Pernille har også timer i SFO og i børnehaveklassen.

Lene
Lene er uddannet pædagog, og har været en del af SFO-teamet siden 2009 (fælles
åbner/lukker med børnehaven). Lene og Pernille S. deler i fællesskab pædagogrollen i ældste-gruppen.

Lene har en diplomuddannelse i specialpædagogik/inklusion og varetager støttefunktionen i børnehaven. Hun er således den, der sørger for at børn med særlige
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behov i en periode får ekstra opmærksomhed og støtte via sine pædagogisk tilrettelagte forløb. Det kan være med fokus på motorik, massage, koncentration m.v.
Lene har stadig timer i SFO og timer i skolen.

Pernille J
Pernille J er pædagogmedhjælper i ældste-gruppen, og har været en del af børnehaven siden 2015.
Pernille er med allevegne, og der er ikke den opgave hun ikke tager på sig. Hun går
energisk til det hele – uanset om det er med i dagligdagens rytme, planlægning og
deltagelse i aktiviteter – med et særdeles godt humør og højt engagement som
primær drivkraft. Det mærker børnene og de oplever en kæmpe tryghed deri.

"Børnehuset Salbrohave er en institution, hvor man bliver set!
Ved vores allerførste besøg oplevede vi straks, at vi som forældre blev set af personalet. Og det skabte stor tryghed - for
når vi forældre bliver set, så kan vi være helt sikre på, at vores
barn også bliver set.
Og sådan er det i Salbrohave - børn og forældre bliver set!"
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Værdier og prioriteringer
Salbrohave er en del af Salbrovad Landsbyordning, som udover børnehaven består af Salbrovadsskolen og
SFO samt en LKT-afdeling (Læring, Kontakt, Trivsel). Salbrovad Landsbyordning hører under Børn, Unge og
Uddannelse i Assens Kommune, og bygger dermed på værdierne: Respekt, Åbenhed, Udvikling, Arbejdsglæde og Ordentlighed.
Udgangspunktet for kommunens Børn og Unge-politk er at skabe sammenhæng – som beskrevet i værdisætningen: "Et godt børneliv – et fælles ansvar" (fra Vision 2018).
Børnehaven Salbrohave's mission er i overensstemmelse hermed:
"Vi klæder børnene på til resten af livet"

Børnehaven som en del af en helhed: Den røde tråd i barnets liv
I Salbrovad Landsbyordning har vi et tæt samarbejde mellem afdelingerne, hvor ”Den røde tråd i barnets
liv” er i fokus. Den gør sig gældende allerede fra barnets opstart i dagpleje, da der er etableret et meget tæt
samarbejde med dagplejen (fælles aktiviteter) på legestuedage, hvor dagplejen har til huse i lokaler i umiddelbar tilknytning til børnehavens legeplads.
"Den røde tråd i barnets liv" er også styrende for den senere overgang fra børnehave til børnehaveklassen
og skolen, der sker i et målrettet forløb, som er tilrettelagt af personalet fra børnehave, skole og SFO i fællesskab.
Vi er således en stab af medarbejdere, som vil gøre, hvad der står i vores magt, for at give jeres barn de
bedst tænkelige vilkår for trivsel, udvikling og læring.

Legens betydning
Legen har en central plads for et godt barneliv i Salbrohave – det være sig den fri leg eller planlagte aktiviteter, der "leges ind"! Det er således via legen udviklingen sker for barnet.
Vi er således meget opmærksomme på, hvor mange aspekter af barnets udvikling, der understøttes af legen:
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Salbrohaves pædagogiske fokusområder
For at leve op til de overordnede værdier, vores mission, Den røde tråd i barnets liv og legens betydning har
vi defineret 4 pædagogiske fokuspunkter, som vi refererer til i planlægningen af dagligdagens store og små
gøremål – først og fremmest i forhold til børnene, men også i relation til jer som forældre og lokalsamfundet.
(1) Natur – krop og bevægelse: Børn i naturlige læringsmiljøer
 Grib dagen – grib mulighederne – børnene oplever sammenhæng mellem årstiderne og børnehavens gøremål.
 Vi eksperimenterer med ild, vand, jord og luft – et naturligt udgangspunkt for fællesskab,
nysgerrighed og fordybelse.

 Grib dagen
Dårligt vejr og rene flyverdragter eksisterer ikke i
Salbrohaves terminologi.
Vejret er en udfordring – ikke en hindring.
Vejret inspirerer til impulsive aktiviteter, som tager udgangspunkt i børnenes behov, ønsker og
udvikling.

 Udelivet appellerer til børn i bevægelse
Det aktive udeliv styrker barnets sundhed – kroppens udvikling er et solidt fundament for barnets
læring.
Børnehaven og Landsbyordningens store arealer
og ujævne overflader byder på motoriske udfordringer.
Vi inspirerer og motiverer det enkelte barn til "at
turde turde": Klatre, løbe, hoppe, springe og balancere.Barnet skal turde mærke sig selv og sin
sansende krop.
 Børne-eksperimenter
Naturen som pædagogisk rum giver på-hitsomme, undersøgende, fantasifulde og nysgerrige
børn. På-hit-somme børn udvikler legen, ser muligheder, får nye idéer, går på opdagelse og spørger: Hvad, hvorfor og hvordan?
De fire elementer ild, vand, jord og luft er pædagogisk fundament for fællesskab, fordybelse og
naturvidenskabelig læring i Salbrohave. Sammen
undrer vi os over naturens kræfter, afprøver muligheder og finder svar.
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 Ild fænger, fascinerer og giver ro
Bålet har en central rolle i børnehavens dagligdag. Bålhytte, udendørs bålplads af forskellig art
samt pizza-ovn giver mulighed for bål i stort set
alle varianter.
De glohede flammer og ulmende gløder skaber et
naturligt fællesskab, hvor nærvær og samhørighed opstår.
Ild giver ro til fordybelse og nysgerrighed:
"Hvad nu hvis…?"
(2) Fællesskabet og individet: Børn i balance er et fælles ansvar

 Jeg er noget værd, derfor tør jeg! – Venskaber, fællesskaber og tætte relationer udvikler
børn med personlighed og højt selvværd.
 Jeg er ikke som de andre! – Vi værdsætter det unikke og det enestående ved det enkelte
barn.
 Kom, skal vi ikke hellere...? – Vi støtter barnet i at træffe gode valg for sig selv, så barnet
bliver i stand til at mestre – og udvikle – ansvarlighed for sig selv og fællesskabet.

 Vi hylder det unikke
Børn er mennesker med forskellige behov og personligheder. Vi behandler hvert enkelt barn som et selvstændigt og
unikt individ.
 Det betydningsfulde fællesskab
I venskabet og i fælleskabet udvikler barnet sit jeg, tilliden
og respekten til andre. Hermed bliver barnet i stand til at
mestre sit eget liv.

 Det kompetente møde
Vi har en fornem opgave i at møde barnet på en kompetent
og relevant måde, således at der opstår tætte relationer
mellem barnet og den voksne.
Vi må og skal være barnets betydningsfulde voksne i barnets børnehavetid og hermed den gode rollemodel, der
møder barnet i øjenhøjde. Børnenes tryghed til de voksne,
skal være afsættet til udfordringerne.
 Børn har også medbestemmelse
Børns mening har betydning – vi respekterer barnets ret til
frit at vælge aktiviteter,
legekammerater og voksensamvær – dog med respekt for
fællesskabet.
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 Leg er drivkraften for oplevelse og læring
Vi giver barnet rum, tid og mulighed for at lege og fordybe
sig, så barnet kan udforske verden, sig selv og fællesskabet.
Barnets leg er altafgørende, fordi barnet lærer og oplever
gennem leg.

 At blive væk i sig selv
Salbrohaves store udearealer giver mulighed for, at barnet
har ro til at fordybe sig – enten alene eller sammen med
andre. Lykken er netop at kunne finde et åndehul væk fra
"voksen-overvågningen", hvor barnet uforstyrret kan lege
sin egen leg på egne præmisser – og glemme alt om tid og
sted.
(3) Personale og forældre: Engagement, tillid og samarbejde

 Vi viser vejen! – Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej.
 Vi er professionelle! – Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores faglighed og
brænder for det aktive udeliv med børnene.
 Vi vil dialogen! – Forældrenes engagement og den åbne dialog er kerne i forældresamarbejdet.

 Voksne der tør
Børnenes vigtigste ressource er et personale,
som er engageret og brænder for at sikre en god
hverdag for børnene.
Vi deltager aktivt i børnenes leg, dyrker det frie
udeliv – medarbejderne og børnenes energi
smitter af på hinanden – og vi står ved vores
faglighed.
 Den daglige dialog
Vi vægter den daglige kontakt med forældrene.
Ud over den løbende forældrekontakt, inviterer
vi til forældresamtaler om det enkelte barn en
gang om året
 Gensidig respekt
Tillid, åbenhed og respekt er nøgleordene i forældresamarbejdet. Ved at respektere hinanden
og hinandens holdninger danner vi basis for en
åben og ligeværdig dialog – som eksempel appellerer vi forældrene til at huske børnene på
oprydning – eventuelt hjælpe – ved afhentning.
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(4) Nære relationer til det omgivende samfund: Lokal forankring
 Vi er en del af noget større! – Salbrohave er en stolt del af Salbrovad!
 Vi åbner os mod omverdenen! – Vi fortæller alle omkring os, om det vi laver.
 Vi er aktive deltagere i Salbrovads liv! – Vi bakker op om lokalsamfundets initiativer – fordi vi
ved, at lokalsamfundet bakker os op.

Vi gør rigtigt meget ud af samspillet med lokalområdet … ikke mindst når vi afvikler eller er del af årets små
og store lokale begivenheder:

 Salbrovaddag (juni)
En gang om året afholdes Salbrovaddag, hvor de lokale foreninger, musikskolen, Landsbyordningen samt
repræsentanter for lokalbefolkningen i samarbejde tilrettelægger en festdag for hele lokalområdet.

 Luciaoptog (december)
Ved det traditionelle Luciaoptog, som SFO’en arrangerer, spiller musikskolens elever til.

 Årsfest (februar)
Årsfesten arrangeres som et stort fælles arrangement med skolen. Familier fra hele Salbrovad inviteres og
afvikles torsdag før vinterferien.

 Koloni (maj)
Koloni for børnehaven sker over 2 dage med overnatning i børnehaven. Typisk vil børnene den ene dag
´være på heldagstur og om aftenen holdes der lidt tidlig fest/hygge. Kolonien slutter på anden-dagen om
eftermiddagen, hvor der ved afhentning vil være tid til snak og en kop kaffe med forældrene.

 Gymnastik for børnehavebørn
I samarbejde med den lokale idrætsforening arrangerer vi at børnene kan gå til 'gymnastik for småbørn' i
efterår/vinter sæsonen.

 Besøg på bondegården
Landsbyordningens nabo er en bondegård, og landmanden har kalve, som børnehaven passer og plejer. Vi
er med jævne mellemrum på besøg på bondegården.
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Opstart i Børnehuset Salbrohave
Når jeres barn skal starte hos os, har vi tilrettelagt et særligt opstartsforløb i den første uge, der skal medvirke til at barn såvel som forældre får den bedst tænkelige børnehave-opstart:

Ca. 1 måned før opstart

De første 2 dage

Dag 3
Dag 4 og 5

Inden opstart sender vi et velkomstbrev med vores velkomstfolder
Der aftales og gennemføres et 'forbesøg' for både barn og forældre. På besøget vil I som forældre blive mødt af Birgitte, som er fast pædagog for yngste-gruppen, mens vores pædagogmedhjælper Linda vil arrangere en legesession med nogle af de andre børn, der er tilstede. Forbesøget giver jer
dermed et godt indtryk af, hvordan vi arbejder med både børn og forældrekontakten.
Forløbet af indkøringsugen er meget vigtig for en god børnehavestart - også
på lidt længere sigt. Vi har brug for, at I som forældre støtter op - dels ved at
tage tid til at jeres barn ikke har lange dage i starten, og dels ved at acceptere, at barnet er alene i et par timer sammen med os og de andre børn!
Barnet deltager i en større del af dagen - f.eks. en hel formiddag - og gerne
afsluttende med at en forælder deltager i spisning af madpakke til frokost.
Dagene i børnehaven forlænges gradvist …

Fra uge 2 og frem øges tiden i børnehaven stille og roligt - helt tilpasset barnets situation. Det er vigtigt, at
understrege, at en vellykket indkøring kræver tid og tålmodighed, og at I som forældre er opmærksom på
dette i en vis periode efter opstart.
Hvis barnet i forvejen har gået i dagpleje i Salbrovad, kan opstarten dog se lidt anderledes ud, da barnet i
forvejen er godt kendt med omgivelserne og børnehavebørnene, i kraft af det meget velfungerende samarbejde, der er mellem dagplejen og børnehaven, herunder bl.a. en tradition for at dagplejebørn og børnehavebørn leger sammen på legepladsen hver fredag formiddag!
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Praktiske oplysninger: Alt om den daglige gang i Salbrohave …
Faciliteter
Salbrohave er en del af Salbrovad Landsbyordning, der også omfatter en skole med
0.-6. klassetrin med tilhørende SFO, og vi har samlet set adgang til nogle rigtigt fine
faciliteter i form af store, grønne udenomsarealer, en stor og veludstyret legeplads
samt ikke mindst Salbrovadhallen, når vi afvikler større fællesarrangementer.
Børnehaven holder til i nogle dejlige lokaler, i direkte forbindelse med Salbrovadskolen. Vores indendørs faciliteter er meget alsidige, for derved at medvirke til at
inspirere og udvikle børnene på alle måder. De indendørs faciliteter omfatter bl.a.
dukkerummet, bilkrogen, monki-tonki-rummet og sanserummet, samt ikke mindst
et stort fællesrum, hvor dagen starter, og måltiderne indtages, og hvor der i øvrigt
også er tegne-klippe-klistre-krog og læsekrog!
Der er parkeringsplads lige ud for børnehaven – indkørsel fra Barløsevej.

Åbningstider
Børnehaven åbner hver dag – mandag til fredag – kl. 06.15.
Vi lukker mandag til torsdag kl. 17.00, og fredag kl. 15.15.
Vi åbner og lukker sammen med SFO’en, men i børnehavens lokaler. I ferieperioder
kan SFO-børnene være længere tid i børnehaven, alt afhængig af det samlede antal
børn.
Bemærk: Når sidste barn er blevet hentet, vil medarbejderen, der er lukkeansvarlig,
også forlade børnehaven, også selvom det er inden kl. 17.00/15.15, for at ressourcer udnyttes, når der er børn!

Fremmødeseddel
Når jeres barn afleveres om morgenen, skal det altid noteres på fremmødesedlen,
hvornår barnet hentes. Barnet ’skrives ud’ igen, når det bliver hentet, ved overstregning på fremmødesedlen. Fremmødesedlen ligger på pulten ved indgangen,
og med oplysninger sikrer vi, at vi altid ved, hvor mange og hvem, der er tilstede i
institutionen (også i evakueringssituationer). Desuden hjælper det os, når børnene
eventuelt spørger, hvornår de bliver hentet 

Ferielukning
Børnehaven er lukket 4 uger om året, nemlig i ugerne 28, 29 og 30 i sommerferien,
i 4 dage i julen, samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Hvis I har behov for pasning i lukkedagene vil der altid være adgang til en anden institution (gæste-børnehave) i distriktet. Kontakt os, hvis I har brug for nærmere information herom.
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Legetøj

Børnene har ikke legetøj med – kun ved planlagte legetøjsdage. Vælger I, at jeres barn må have eget legetøj med den dag, så er det på eget ansvar. Børn der
sover til middag i børnehaven, må selvfølgelig godt have en sovebamse eller
lignende med.

Fødselsdage

I kan én gang i løbet af jeres tid i børnehaven vælge at invitere jeres barns
gruppe hjem til fødselsdag (vi tager hjem til fødselsdage gruppevis – og børnehaven arrangerer transport), eller I kan vælge at fødselsdagen fejres i børnehaven, hvor I kan tage noget med som kan spises, i forbindelse med enten frokost
eller eftermiddagsmad.
(Private invitationer må ikke opsættes i børnehaven).
Fravær

Hvis jeres barn er syg eller holder fri skal vi have besked. Se telefonnummer på
forsiden.
Efter sygdom skal I først lade jeres barn komme tilbage, når det kan følge den
almindelige dagligdag.

Madpakker og eftermiddagsmåltid

Alle børn skal have en madpakke med. Tit tager de "en madder" i løbet af formiddagen (tilbydes ca. kl. 9).
Vi samles alle til frokost, ca. kl. 11.30, hvor børnene får mælk eller vand til maden. Desuden skal hvert barn have et lille eftermiddagsmåltid/frugt med, som vi
samles om ca. kl. 14. Frugt skal være spiseklar, dvs. pillet, skrællet eller skåret
ud.

Påklædning og garderobe
Giv jeres barn praktisk tøj og fodtøj på, da vi er meget ude. Giv så vidt muligt jeres barn tøj med, som det selv kan tage på, og husk ekstra tøj, så der er noget at
skifte med.
Det vil være en meget stor hjælp for jeres barn, hvis der er navn i tøjet, så kan
vi bedre hjælpe jeres barn med at have styr på sine ting og at udetøj hænger
klar til at tage på.
Alle børn har egen garderobeplads, hvor alt overtøj (regntøj, termotøj m.v.) og
fodtøj skal hænge. Øverst på hver garderobeplads står en boks til skiftetøj m.v.
Boksen skal være tømt hver fredag af hensyn til rengøringen.
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Informationskanaler
ForældreIntra
I 2016 har vi fået udvidet skolens "ForældreIntra", så det også omfatter børnehaven. Det er et kæmpeskridt, hvormed vi har sikret en meget bedre dialog med jer. ForældreIntra er vigtig kommunikationsplatform - og det er vigtigt, at I jævnligt holder øje med individuelle eller fælles beskeder her.
I finder ForældreIntra på Salbrovadsskolens hjemmeside, hvor I klikker på "ForældreIntra" i toppen af startsiden:

Herefter indtaster I brugernavn + adgangskode på

I får udleveret "forældre-login" (brugernavn + adgangskode) hos afdelingsleder Nina Gernow.
Når I kommer ind, vil I se, at børnehaven oprettet som ’klasse’ - hhv. yngste som BhvY, Mellemste som
BhvM og Ældste som BhvÆ.

Nyhedsbreve
Hver måned udgives så vidt muligt et nyhedsbrev. Det hænges på opslagstavlen i børnehaven og lægges
også op på ForældreIntra.
I nyhedsbrevene skriver vi lidt om de forskellige temaer, som børnegrupperne arbejde med, om børnenes
og fællesskabernes udvikling og om hvad der ellers rør sig i børnehaven.
Nyhedsbrevene omtaler også kommende begivenheder og vigtige datoer.

Facebook
Vi har oprettet vores egen gruppe på Facebook - https://www.facebook.com/landsbyordningen.salbrovad/
Her poster vi (Linda ) meget ofte snapshots fra dagligdagen.
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Bogen på pulten
På pulten ved indgangen ligger en ganske nyttig bog. Heri skriver vi små daglige hilsner mellem personale
og forældre - f.eks. om dagens oplevelser, 'huskere', etc.

Forældremøder
Der afholdes fælles forældremøde i september og i foråret. Derudover er der løbende samtaler for hhv.
forældre i Ældste, Mellemste og navnlig for Yngste.
Der afholdes endvidere informationsmøder for kommende børnehave- og skolebørn og deres forældre typisk i november måned.
Endelig holder vi 'overleveringssamtaler' i.f.m. overgang fra børnehave til skole.

Kontakt i øvrigt
I kan altid rette henvendelse til personalet i børnehavens åbningstid. Udenfor åbningstid bedes I benytte
ForældreIntra.

HUSK!
Hvis der er ting vedrørende jeres barn eller livet i børnehaven I
gerne vil vide mere om, eller ting I undrer jer over, så spørg endelig – hellere en gang for meget end en gang for lidt – også når
jeres barn er startet, ja gennem hele børnehavelivet …!

