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Velkommen til Børnehaven Flintebakken
Velkommen til Børnehaven Flintebakken
Vi glæder os til at lære dit barn og dig at kende.
Her vil vi fortælle lidt om børnehaven og hverdagen hos os.
I børnehaven går der ca. 75 børn i alderen 3-6 år. Der er færrest børn i børnehaven 1. maj, hvor skolebørnene starter på skolen. Resten af året starter
der nye venner i børnehaven, i den måned børnene fylder 3 år.
Børnehaven er funktionsopdelt og er indrettet med lege- og funktionsrum.
Vi har desuden en pavillon, der ligger mellem vuggestuen og børnehaven. I
sommerhalvåret benyttes pavillonen af børnegrupperne på skift og i vinterhalvåret er det storbørnsgruppen, der er fast i pavillonen.
Børnene er opdelt efter deres alder og børnegruppen har faste voksne. Grupperne er samlet hver formiddag, hvor vi har planlagt sjove lege-og læringsmiljøer for børnegruppen. Om eftermiddagen arbejder vi funktionsopdelt, hvor de
voksne har faste funktioner i de forskellige rum, mens børnene selv kan vælge hvor de gerne vil være.
Hvert barn er tilknyttet en gruppe og alle børn starter i minigruppen.
De voksne i dit barns gruppe er:
______________
______________
______________

Telefonnumre og adresse

Vi skal altid har jeres aktuelle mobilnumre, arbejdsmobilnumre og adresse, så
vi kan komme i kontakt med jer. Fortæl os hvis I flytter eller får nyt mobilnummer og opdater jeres kontaktoplysninger via Day-care.
(Til september 2021 i AULA)
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Personalet i børnehaven
Ansatte i børnehaven
I børnehaven er der ansat både pædagoger, assistenter og medhjælpere. De
har forskellige opgaver men alle er ansvarlige for, at børnene i børnehaven
trives og har det godt.
Herudover har vi normalt en eller flere studerende tilknyttet, samt forskellige
medarbejdere som er i aktivering, arbejdsprøvning eller praktik.
Forældresamarbejde
Vi lægger vægt på et tæt og åbent samarbejde med dig. Et godt samarbejde
og en god dialog er med til at sikre dit barn den bedste trivsel.

Du er altid velkomne til at deltage i aktiviteter i børnehaven og tilbringe tid her
sammen med dit barn og vi vil gerne at du involverer dig i de læringsmål vi
arbejder med.
Hvis du gerne vil have en samtale med os om dit barn, kan du altid henvende
dig, så vi vil finde en tid. Vi har ikke altid tid lige nu og her.
Tavshedspligt
Bestyrelsen, personalet og andre der arbejder i huset, har tavshedspligt, og
må ikke videregive private oplysninger omkring børn og forældrene.
Hvordan støtter jeg mit barns sprogudvikling
Sprogvejlederen har udarbejdet en folder med gode ideer til hvordan du kan
støtte dit barns sprogudvikling. Læs den på hjemmesiden. Googel: Dagtilbud
Langmark
Feriepasning
Dagtilbud Langmark og Dagtilbud Stensballe tilbyder fælles feriepasning, de
sidste 3 uger i juli, dagene mellem jul og nytår og fredagen efter kr. himmelfartsdag. Der kommer informationer ud om tilmelding til feriepasning via Daycare og opslag i husene
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Dagsrytme
Børnehaven åbner kl. 6.15

6.15-7.30

Børnene modtages i cafeen.

7.30-9.30

Leg og aktivitet ude eller inde. Vi arbejder funktionsopdelt,
og børnene kan selv vælge hvor de vil lege

9.30-12.00

Vi har fordybelsestid med børnegrupperne. Der er i fordybelsestiden planlagte pædagogiske forløb med udgangspunkt i børnefællesskabet og den pædagogiske læreplan.
Mandag formiddag afholder personalet møder. Her har
børnene mulighed for lege i de forskellige funktionsrum.

11.00-12.00

Frokost i gruppen.

12.00-16.45

Børnene leger ude eller inde. Vi arbejder funktionsopdelt,
og børnene kan selv vælge hvor de vil lege
Børnene spiser frugt og brød omkring kl.14 i deres gruppe.
Børnehaven lukker klokken 16.45 (kl.16.30 om fredagen).

Cafeen i børnehaven er omdrejningspunktet om morgenen. Der vil altid være voksne i Cafeen som du kan aflevere dit barn til. Du kan også aflevere dit
barn i et af grupperummene og vinke farvel derfra.
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Praktisk information
Day-care og opslagstavler
Vi anvender Day-care til kommunikation, nyhedsbreve, billeder mm.
Kontakt Tina Have på tiha@horsens.dk eller mobil 21 28 78 76 hvis du har
problemer med at komme på Day-care.
Der kan være informationer på opslagstavlerne.
Nyhedsbreve
Hver gruppe sender jævnligt nyhedsbreve ud til forældrene via Daycare.
Derudover vil referater fra møder mv. være at finde på opslagstavler og hjemmesiden.

Middagssøvn

Hvis dit barn har brug for en middagssøvn, kan det
sove i børnehaven. Middagssøvnen tilpasses rutinerne i børnehaven. Barnet skal have sengetøj, sut
eller sovedyr med hjemmefra, hvis dit barn sover
med det.
Dit barn vil ofte gerne med kammeraterne ud og
lege hvilket betyder at der kommer en naturlig afvikling af middagssøvn.
Det kan i en periode være hårdt for dig, da dit barn
vil være meget træt når det bliver hentet.
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Praktisk information
Hygiejne
Anvend altid sprit eller vask både dine og dit barns hænder, inden I går ind i
børnehaven.
Sygdom
Hvis dit barn holder fri eller er syg, skal du give børnehaven besked, så vi ved
dit barn ikke kommer, enten via Daycare eller en sms.
Syge børn må ikke komme i børnehaven.
Dit barn er syg, hvis det ikke er i stand til at være med i de daglige aktiviteter
både uden og inden samt på tur. Hold syge børn hjemme, så vi undgår at andre børn og personalet også bliver syge.
Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen, kontakter vi dig.
Medicin
Som udgangspunkt giver vi ikke medicin til børnene, medmindre der er tale
om en kronisk lidelse, og der foreligger en speciel aftale og lægedokumentation.
Bleer
Hvis dit barn bruger ble skal du sørge for at have bleer med til børnehaven.
Vi samarbejder meget gerne med dig om at få bleen af.
Vi fraråder brug af bodystockings. Det er upraktisk når dit barn øver sig i at gå
på toilettet. Bodystockings er svære at åbne for børnene og kan blive våde
hvis de hænger ned i toilettet.
Bleer af mærket up and go er ligeledes upraktiske når der skal skiftes ble.
Læs evt. vores folder: ”Når bleen skal af”. Den findes på hjemmesiden.
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Praktisk information
Legetøj
Børnene skal lege med deres eget legetøj derhjemme. Vi har masser af
spændende legetøj i børnehaven som dit barn leger med i løbet af dagen.
Så ingen medbragt legetøj.
Børnene kan efter aftale med personalet medbringe en bamse eller andet i
overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehaven.
Indimellem har vi legetøjsdag eller cykeldag hvor børnene kan medbringe
cykler eller legetøj. Vi skal nok give besked..
Legeplads
Børnene leger på legepladsen hver dag, uanset vind og vejr.
Dit barn må ikke bruge cykelhjelm på vores legepladsen. Hjelmen kan sidde
fast i legeredskaberne.

Er vi på cykeltur udenfor børnehaven har dit barn altid cykelhjelm på.
Vi har cykelhjelme i børnehaven.
Solcreme
Forår og sommer skal dit barn være smurt med solcreme inden barnet kommer i børnehave.
Om eftermiddagen sørger vi for at smøre børnene med børnehavens solcreme, der er godkendt og beregnet til børn.
Oprydning
Hjælp dit barn med at rydde de ting op, som barnet har leget med, inden I går
hjem.
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Garderobe
Garderobe
Dit barn har sit eget rum i garderoben. Her er der er plads til overtøj, skiftetøj,
støvler, tasker og lignende. Garderoben skal ryddes op dagligt, når du henter
dit barn. Det vil være en stor hjælp for barnet når tøj og sko er i garderoben
inden I går hjem.

Tøj, der i løbet af dagen er blevet vådt, lægges i garderoben. Tag det med
hjem og få nyt skiftetøj med, så vi har noget tørt tøj, hvis uheldet er ude.
Til ture med børnehaven, skal dit barn have en lille rygsæk og drikkedunk
med. Rygsækken behøver kun at være stor nok til, at rumme en madpakke og
en drikkedunk.
Rygsækken må meget gerne være med brystspænde og brede skulderstropper, så den er god at gå med.

Garderobebillede
Tag gerne et billede med af
dit barn til garderoben. Det
syntes børnene er super
hyggeligt.
Billedet må gerne være
10*15 cm.
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Barnets tøj
Barnets tøj

Tøjet skal være praktisk og passe til årstiden. Børnene leger udenfor i sand,
vand og i vores skønne mudderkøkken, så tøjet vil blive beskidt. Bliver børnene våde får de deres skiftetøj på. Det våde tøj er i garderoben lige til at tage
med hjem og tørre.
Der skal altid være følgende tøj i garderoben:






Regntøj
Gummistøvler
Trøje eller fleecejakke
Evt. hjemmesko
Skiftetøj: Bukser, bluse, strømper, undertrøje og underbukser

Undgå lange snore i tøj eller halstørklæder, som kan sidde fast i legepladsens
redskaber. Der skal navn på tøj, sko, vanter, huer og støvler. Det gør det lettere at finde tøjet i dagligdagen.
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Daglig mad i børnehaven
Frokostordning i børnehaven.
Forældrene i børnehaven har tilvalgt den kommunale frokostordning i den
kommende 2 års periode. Børnehaven får leveret frokost fra Vuggestuen Flintebakkens produktionskøkken. De leverer også mad, der er allergivenlig eller
kulturbetinget.
Menuplaner hænger i køkkenet eller kan læses på Day-care.
Læs også vores mad- og måltidspolitik på hjemmesiden.
Formiddags / eftermiddagsmad
Bestyrelsen har besluttet at der prioriteres ressourcer så der kan tilbydes
frugt, grønt og brød om eftermiddagen i børnehaven. Det betyder at dit barn
ikke skal have mad med hjemmefra.
Læs vores mad-og måltidspolitik på hjemmesiden.
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Kostpolitik og fødselsdage
Sund Kost
Børn trives bedst når de har energi til at lege. Den energi henter de blandt
andet gennem kosten. Vi stræber efter, at lærer børnene at være madmodige,
spise sundt, varieret og opbygge gode vaner.
75% af vores fødevare er økologiske og vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ved højtider og specielle lejligheder prioriterer vi de sunde og nærende alternativer som frugt, grøntsager, grovbrød mm.

Fødselsdag
Når et barn fylder år, skal det fejres. Vi tager gerne hjem til dig, når barnet har
fødselsdag. Du må også gerne fejre fødselsdagen her i børnehaven. Aftal
med personalet hvordan det passer bedst.
Der er mange fødselsdage i løbet af et år. Derfor vil vi gerne, at fødselsdagene fejres med sunde alternativer.
Læs mere i vores mad og måltidspolitik på hjemmesiden.
Slik
Børnene må ikke have slik eller tyggegummi med i børnehaven.
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Når du afleverer og henter
Start i børnehaven
Der er mange nye indtryk, kammerater og voksne at forholde sig til, når man
starter i børnehave. Det kræver meget energi og kan være hårdt, når man er
3 år. Vi anbefaler, at du giver dig tid til en stille og rolig opstart.
Aflevering af barnet
Sæt god tid af til at aflevere dit barn, så det bliver en rar oplevelse.
Du kan altid bede personale i cafeen om hjælp og om at vinke farvel til dig
sammen med dit barn.
Det er vigtigt, at du får sagt godmorgen til os så vi ved at dit barn er kommet.
Vi vil gerne vide, hvis der er specielle ting, som vi skal være særligt opmærksomme på i løbet af dagen.
Når du kommer om morgenen, skal du gå ind igennem kælderen og hænge
dit barns overtøj i garderoben.
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Når du afleverer og henter
Tjek ind og ud
Tjek hverdag dit barn ind og ud på Day-care skærmen.

Afhentning af barnet
Sige farvel, når du henter dit barn, så vi ved I er taget hjem. Det giver os også
mulighed for at fortælle, hvis der er sket noget særligt i løbet af dagen.
Når du henter dit barn, skal du gå ind igennem indgangen ved parkeringspladsen og derefter tage dit barn ud igennem kælderen, hvor du på vejen kommer
forbi garderoben.
Hjælpe dit barn med at rydde op i garderoben, det gør det meget lettere at
finde skiftetøj, vanter mv.
Hvis der er andre end dig der henter, skal du give personalet besked. Vi udleverer ikke børn medmindre vi på forhånd ved at det er andre der henter.
Når børnehaven lukker skal du og dit barn være klar til at forlade børnehaven.
Det er derfor en god ide at komme 5-10 minutter før lukketid.
Mobiltelefoner
Sluk for mobiltelefonen, når du afleverer og henter. På den måde oplever
barnet nærvær og omsorg og føler sig værdifuldt.
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Udflugter og traditioner
Ture ud af huset
Som en del af det normale børnehaveliv, vil dit barn ofte komme ud af huset,
og rundt i nærmiljøet omkring børnehaven. Det kan fx være i forbindelse med
fødselsdag hos en kammerat, en tur på biblioteket, gåture rundt i naturen ved
Nørrestrand eller en tur til kolonihaven.
Der bliver normalt informeret om større ture på Day-care

Traditioner
Vi lægger vægt på at fejre de forskellige årstider og højtider.
Faste traditioner er blandt andet:
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Fastelavn
Påske
Sankt Hans
Sommerfest
Allehelgensaften
Jul med børnejulefrokost,
Luciaoptog og julegudstjeneste.
Bedsteforældredag
Blomsterdag

Flintebakkens kolonihave
Flintebakkens kolonihave
Børnehaven Flintebakken har en fantastisk kolonihave til rådighed få minutters gang fra børnehaven. Haven er et fristed som børnene elsker at besøge.
Kolonihaven er overdraget til os som et legat af kolonihaveforbundet, og ligger
i Haveforeningen Strandlyst; nr. 33.
Vedligeholdelse af kolonihaven
Forældrene opfordres til at give et nap med til vedligeholdelse af haven. Primært i løbet af havesæsonen, hvor der i kolonihaveforeningen er en række
haveregler, der skal overholdes. Men ellers har vi ansat pedeller der klare det
meste af vedligeholdelsen.
Haven er til rådighed for alle. Også uden for børnehavens åbningstid. Vi håber på denne måde, at haven kan forblive Flintebakkens dejlige fristed.

For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte personalet.
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Forventninger og samarbejde
Forventninger til forældre
Vi forventer, at du som forældre sætter dig ind i de forskellige dagligdags rutiner, der er beskrevet i denne folder.
Vi vil gerne have et godt samarbejde med dig, til gavn for dit barn.
Det er vigtigt, at du fortæller, hvad der sker hjemme, som har betydning for
barnets hverdag, og at vi får mulighed for at informere dig om, hvad der sker
af vigtige ting for barnet i børnehaven.
Det er vores erfaring, at når du er tryg og har det godt med at aflevere dit barn
i børnehaven, har dit barn det godt med at gå i børnehave.
Det er ikke sikkert, at du altid er enige i de ting der foregår i børnehaven, eller
måden de bliver gjort på. Vi vil altid gerne i dialog med dig om din synsvinkel,
idet det er afgørende for dit barns trivsel, at samarbejdet fungerer, og at du
taler positivt om børnehaven.
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Forældresamtaler
Samtaler med forældre
3-6 måneder efter dit barn er startet i børnehaven, tilbydes du en dialog om,
hvordan dit barn trives med ”børnehavelivet” samt hvilke udviklingsmål vi fælles kan arbejde med i forhold til dit barn.
Dit barn sprogvurderes når det er 3,3 år og igen når det fylder 5 år. Vi informere dig om hvornår det vil foregå og om resultaterne.
Dialog om en god overgang til skole

Inden dit barns skal i skolen tilbyder vi en samtale eller et møde for alle forældre i storegruppen, omkring hvordan vi kan hjælpe barnet med at øve kompetencer, der kan være med til at hjælpe barnet i overgangen til skolelivet.
Det er herudover altid muligt at aftale tid for en samtale om dit barn ved behov.
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Møder og forældrebestyrelse
Forældremøder
En gang om året holder vi forældremøde, hvor forældrene til alle børnene i
huset kan deltage. Ved forældremødet vælges husets repræsentant til forældrebestyrelsen. Derudover er der møder for nye forældre 2 gange om året.
Der vil komme informationer via Daycare og opslag.

Forældrebestyrelsen
Forældrebestyrelsen i Daginstitution Langmark er sammensat af forældre fra
alle 3 huse, dagplejen, personalerepræsentanter og institutionens overordnede leder.
Forældrebestyrelsen er med til at bestemme de overordnede principper for
hvordan Daginstitution Langmark skal drives.
De afholder møder fire gange om året. Referaterne offentliggøres på hjemmesiden og sendes på daycare.
Læs også: ” Et godt børneliv i Langmark” udarbejdet af bestyrelsen.
Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget vælges på det årlige forældremøde, og består af 4-6 forældre, der i løbet af året arrangerer aktiviteter for børn, forældre og personale i
børnehaven. Det kan for eksempel være sommerfest, julefest og arbejdsdage.
Samarbejdspartnere
Vuggestuen samarbejder med børnehaven, lokalområdet samt har jævnligt
mulighed for sparring med psykolog, ergoterapeut, talepædagog og rådgiver.
Herudover samarbejdes med sundhedsplejen, familieafdelingen, dagplejen og
Langmarkskolens læringscenter.
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Værdier og rammer
Overordnede rammer
Den overordnede ramme for Daginstitution Langmarks pædagogiske arbejde
er defineret i dagtilbudslovens § 7. Den handler grundlæggende om at skabe
trivsel, udvikling og læring for daginstitutionens børn. De fysiske rammer, den
økonomiske ressourcetildeling og de politiske beslutninger er ligeledes overordnede rammer, der har stor betydning for hvordan vi organiserer os.
Daginstitution Langmark arbejder ud fra Horsens kommunes 4 overordnede
værdier: Helhed, kvalitet, resultat og respekt.

Pædagogiske værdier
Daginstitution Langmark vægter omsorg og nærhed højt, og det pædagogiske
arbejde tager sit udgangspunkt i anerkendende relationer. Det betyder, at vi
møder børnene med respekt og anerkendende kommunikation, og lytter til
hvad børnene har at sige. Vi møder jeres barn med positiv opmærksomhed,
og ønsker at give barnet gode succesoplevelser, ved at tage udgangspunkt i
det der lykkes.
I den daglige pædagogiske praksis tager vi udgangspunkt i barnets ressourcer og nærmeste udviklingszone. Børnenes trivsel, læring og udvikling fremmes, når de er i et anerkendende miljø, hvor de voksne er med til at støtte op
om børnenes intentioner og ”retninger” i hverdagen.
Du kan læse Langmarks pædagogiske læreplan på Daginstitution Langmarks
hjemmeside.

19

Børnehaven Flintebakken
Åbningstider
Mandag til torsdag:
Kl.6.15-16.45
Fredag:
Kl. 6.15-16.30

Friplads
Der er mulighed for at søge friplads. Ansøgningsskema finde
på Horsens kommunes hjemmeside
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske digitalt og
med en måneds varsel til den 1.
eller 15. i måneden.
Forsikring
Horsens kommune har ingen
ulykkes– eller brilleforsikring for
børnene.
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Adresse
Børnehaven Flintebakken
Flintebakken 145
8700 Horsens
Telefon
75 60 13 11
24 97 61 60
21 44 54 28
61 62 25 22
Leder Lone Brøndum
builbk@horsens.dk
Mobil 29 31 52 19

Assisterende Leder Lise Hansen
loh@horsens.dk
Mobil 21 28 69 22
Administrativ medarbejdere
Tina Have
tiha@horsens.dk
Mobil 21 28 78 76

