VELKOMMEN
Til
Børnehaven
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Velkommen til Dagtilbud Østbirk
Vi vil gerne byde velkommen til Dagtilbud Østbirk. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres
barn at kende.
Det er dejligt for os, at få muligheden for at lære dit barn at kende, og dele mange
hverdagstimer sammen i den kommende tid.
Det er vores ønske, at børnehavetiden skal være præget af leg, læring, aktiviteter og
spændende oplevelser i samvær og fællesskab med andre børn og voksne.
For de fleste børn er det en stor ting at skulle starte i børnehave. Det kan samtidig
være en overvældende oplevelse at møde alt det nye.
En god start er en vigtig forudsætning for at dit barn hurtigt føler sig tryg og bliver
glad for at gå i børnehave. Derfor vil vi opfordre jer til at barnet får nogle korte dage i
den første uge.
Du er selvfølgelig velkommen til at være lidt sammen med dit barn i børnehaven.
Med denne folder vil vi fortælle jer om livet i børnehaven, og hvad vi lægger vægt på i
vores pædagogiske hverdag. Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at forældre og
personale i fællesskab er med til at give børnene de bedste udviklingsbetingelser.
Dagtilbud Østbirk
Dagtilbud Østbirk er en af Horsens Kommunes 18 dagtilbud.
Dagtilbud Østbirk består af 3 afdelinger:
Børnehuset med vuggestue og børnehavebørn fra 0-6 år
Skovhuset med vuggestue og børnehave med børn fra 0-6 år
Dagplejen med børn fra 0-2 år.
Vi har i alt ca. 220 årsbørn.

Skovhuset
Storegade 51
8752 Østbirk
Administration: 76 29 41 07

Børnehuset
Grundtvigsvej 11
8752 Østbirk
Administration: 76 29 41 07

Pindsvin - Lilla: 21388948
Muldvarp - Lilla: 29631104
Egern - Blå: 29630738
Grævling - Blå: 21388960

Måne:
23 48 62 89
Stjerner: 23 48 63 49

Åbningstid:
Mandag – torsdag 6.15 – 17.00
Fredag 6.15 – 16.00

Åbningstid:
Mandag – torsdag 6.15 – 16.45
Fredag 6.15 – 16.00
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Ledelsen
I Dagtilbud Østbirk består ledelsesteamet af:
Assisterende leder
Kristina Kaas
Tlf. 30 16 71 91
@: krka@horsens.dk

Dagtilbud leder
Gitte Werborg
Tlf. 3067 4043
@: buigw@horsens.dk

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter (valgt således at
begge huse og dagplejen er repræsenteret), samt 2 medarbejderrepræsentanter og 2
suppleanter.
Som udgangspunkt afholdes der 5-7 bestyrelsesmøder årligt.
Valg til bestyrelsen finder sted en gang om året i juni måned.
Bestyrelsens opgave er, at fastsætte principper for institutionens arbejde samt
institutionens samlede budget. Desuden har bestyrelsen indstillingsret, samt ret til at
deltage ved fastansættelse af pædagogiskuddannet personale i dagtilbuddet.
Bestyrelsen inddrages ligeledes i udarbejdelsen, evalueringen samt opfølgningen af de
pædagogiske læreplaner.
Oplysninger om den nuværende bestyrelse kan I finde på Aula.
Forældreforening
I både Skovhuset og Børnehuset, er der en Forældreforening. Foreningerne arrangerer
julehygge, sommerfest og fællesspisninger.
I Dagtilbud Østbirk er vores kerneopgave:
”Vi vil sammen med børnene skabe en hverdag med nysgerrighed og glæde ved at
lære. Hvor børnene udvikler evner og mod til aktivt at indgå i fællesskabet og
derigennem lære om sig selv og andre”
Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.






Alle børn vil gerne lykkes
Børn gør det rigtige – hvis de kan og ved hvordan
Børn udvikler sig – med de voksnes hjælp, kommer de længere
Alle børns styrker og kompetencer skal anerkendes, og hvert udviklingstrin har
værdi i sig selv.
Vi ser børnene som ”medspillere” og finder løsninger vi er enige om.

Pædagogiske læreplaner
Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tager udgangspunkt i Dagtilbudslovens §7.
Vi arbejder med ovenstående i forbindelse med børnenes leg, hverdagsrutiner og
pædagogiske aktiviteter.
Læs vores Pædagogiske læreplan på Dagtilbud Østbirks hjemmeside.
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Børnenes trivsel
For at sikre trivsel for det enkelte barn og hele børnegruppen, vil børnene møde:
 Nærværende voksne.
 Anerkendende voksne, som ser, hører, forstår og tager barnet alvorligt.
 Voksne, der taler med barnet.
 Voksne, der skaber gode relationer såvel mellem barn/barn og barn/ voksen.
 Voksne, der drager omsorg og er assisterende, når der er behov.
 Krav man magter, så man får følelsen af at mestre.
 En varieret dag med strukturerede rammer.
 Alders– og udviklingssvarende aktiviteter.

Leg og aktiviteter.
Vi mener, der i hverdagen skal være en balance mellem aktiviteter og barnets
mulighed for at lege.
Vi vil sikre tid til fordybelse i såvel legen som aktiviteterne. Det er ikke mængden af
aktiviteter barnet deltager i, der er vigtig for barnets udvikling, men derimod barnets
individuelle behov og mulighed for fordybelse.
Hver dag vil der være en vekslen mellem spontane lege og lege igangsat af voksne.
Sprog
I det pædagogiske arbejde har vi særlig fokus på børnenes sproglige udvikling.
Udover en generel opmærksomhed på sproglig stimulering fra hele personalets side,
er vi optaget af at inddrage og involvere forældrene i barnets sprogudvikling.
Struktur i Skovhuset og Børnehuset
Vi har inddelt børnene i grupper med børn i alderen 3-6 år.
Det har vi, fordi vi ønsker at skabe gode relationer mellem alle børn i huset. Vi
arbejder med store børn som rollemodeller og kulturbærere ved fx spisning og i
garderoben, og hjælpevenner for de nye børnehavestartere på stuen.
I forhold til kommende skolebørn, vil der hver tirsdag og torsdag formiddag blive
arbejdet med storbørnsgruppen Kometerne i Skovhuset og Børnehuset. De to huse
samarbejder med henblik på at sikre børnene får kendskab til hinanden, inden de
starter i skolen.
Frem til at der står ude/indehus klar ved Skovhuset, er børnehavegrupperne i huset
afsted med Naturbus 14 dage afgangen. Når dette er aktuelt for dit barn, vil I som
forældre modtage en pjece med de relevante oplysninger og informationer på Aula.
Kostpolitik
Børnene i institutionen får sund og nærende kost, der giver energi til hele dagen. Vi
vil sammen med jer forældre bidrage til, at børnene udvikler sunde kostvaner, da
sund og varieret kost kan forebygge livsstilsrelaterede sygdomme. De madvaner,
børnene får nu - vil de føre med sig senere i livet.
Vi følger Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger og retningslinjer for sund mad,
samt Horsens kommunes mad– og måltidspolitik.
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Madordning
Børnene får fuldkost i dagtilbuddet. Det vil sige formiddagsmad, middagsmad og
eftermiddagsmad. Al maden bliver lavet i eget produktionskøkken i Skovhuset. Maden
er ca. 75 % økologisk og klimavenlig. Køkkenpersonalet sammensætter maden med
udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger for børn mellem 0-6 år. Maden er
varieret, så den pirrer til alle sanser og børnenes madmod.
Morgenmad
Fra januar og frem til påskeferien er muligt at bestille morgenmad hvis dit barn
kommer i institutionen mellem kl. 6:15-6.30. Dette skal gøres for en måned af
gangen og enten via sms eller opkald til assisterende leder Kristina Kaas på tlf.
30167191. Af beskeden skal fremgå navnet på dit barn, hvilken gruppe dit barn er
tilknyttet samt hvilke(n) dato der ønskes morgenmad for perioden.
Fødselsdage
At fylde år er en stor ting, og vi vil i Dagtilbud Østbirk gerne være med til at fejre den
sammen med jeres barn. Vi ønsker at skabe en fødselsdagskultur, hvor fødselaren
fejres med sjove lege, fødselsdagssang og hurra-råb.
Køkkenet i Skovhuset sørger for at servere en lille fødselsdagsdessert på dagen.
Sygdom/syge børn
Børnehaven er ikke et godt sted for syge børn. Raske børn kan være deltagende i den
daglige rytme, inklusiv leg på legepladsen og deltagelse i ture ud af huset. Er barnet
utilpas og syg skal det blive hjemme til det er helt rask.
Vi har erfaringer for at børn der kommer for hurtigt afsted efter sygdom, let bliver
syge igen og smitter andre børn og vi voksne.
Bliver barnet sygt i børnehaven, vil personalet ringe efter jer forældre, så barnet kan
komme hjem hurtigst.
Vi vil gerne have at I giver besked, hvis jeres barn er syg via Aula.
Tøj
Det er jeres ansvar, at der altid er skiftetøj i barnets kasse og i garderoben – ja det
kommer nok ikke bag på nogen😊 Tjek derfor jævnligt, om der mangler tøj i kassen.
I garderoben skal der være: Min. 2 sæt skiftetøj og 2 sæt udetøj, der alt sammen er
afstemt efter det danske vejr. Tøjet i garderoben skal passe til årstiden. Vi er ude
flere gang om dagen og det er rigtig træls at tage en våd flyverdragt på 2. gang når
man skal ud at lege.
Husk altid navn i tøj. Så vi kan hjælpe dit barn med at holde styr på det. På grund af
pladsmangel og af sikkerhedsmæssige årsager, er det ikke muligt at have tasker og
poser i garderoben.
Om fredagen skal garderoben ryddes helt, så vores rengøringspersonale kan gøre
garderoberne rent.
Goddag og farvel
Når du kommer med dit barn om morgenen, er det vigtig for os, at du og dit barn
siger godmorgen til en personale, så vi ved at dit barn er kommet. Det er også her du
har mulighed for at fortælle, hvis der er noget, vi skal være særligt opmærksomme på
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i forhold til dit barn den pågældende dag. Har dit barn brug for hjælp til at sige farvel,
vil vi gerne hjælpe med det.
Når du henter dit barn, er det ligeledes vigtig, at I siger farvel til en voksen.
Du skal trykke dit barn ind og ud på Aula-skærmen hver dag.
Vi forventer, at alle der kommer i huset hilser på hinanden, for at vise børnene, at vi
alle er en del af et fællesskab.
Middagssøvn
Der er mulighed for, at børnene kan få en middagssøvn. Sovedyr og sut må gerne
medbringes. Børnehaven har soveposer og madras, som bliver forsynet med navn.
Dagsrytme
6.15
7.30
8.30
9.00 – 10.45
10.45 –12.00
12:00 –14.00
14.00 -15.00
15.00 -16.00
16.30
16:45/17.00

Institutionen åbner
Børn og voksne fordeler sig på stuerne
Formiddagsmad.
Leg og aktiviteter ude eller inde.
Frokost
Vi leger ude på legepladsen
Eftermiddagsmad
Leg ude eller inde
Børn og voksne samles på en stue/fællesrum
Institutionen lukker

Ferie/fridage
Meddel på Aula, hvis dit barn holder fri.
I forbindelse med skolernes ferie, vil du blive spurgt om dit barn kommer eller holder
fri.
Vores erfaring er, der er flere børn der holder ferie i disse perioder. Vi planlægger
personalets ferie i de perioder hvor der er få børn. Dermed kan hele personalet være
på arbejde når alle børn er her.
Feriepasning/sampasning
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, de 3 sidste hele uger i juli måned, samt dagene
omkring jul og nytår er dage, hvor der tilbydes sampasning til børn, hvis forældre skal
på arbejde eller i skole. Sampasningen sker i et samarbejde med Dagtilbud Lund,
Nim, Brædstrup og Østbirk.
Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december er helt lukket, og der
tilbydes ingen pasning.
Information
Information fra os, vil du kunne finde på Aula. Her udsendes nyhedsbreve,
månedsplaner, information fra ledelsen, indbydelse til forældremøder m.m. Vi
forventer du altid holder dig opdateret.
Via Aula kan du skrive beskeder til os.
Det er meget vigtigt, at I løbende opdaterer kontaktoplysninger m.m. på Aula, så vi
kan få fat på jer, hvis behovet opstår. Her skal du også tilkendegive om vi må
anvende foto af dit barn i forskellige sammenhænge. Du kan læse meget mere om
hvordan vi kommunikere mellem hjem og dagtilbud i det tilsendte dokument
”Kommunikation i Aula Dagtilbud Østbirk”.
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Forældresamarbejde
Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale og jer forældre.
Vi kan ved fælles hjælp støtte jeres barn, derfor er det vigtigt vi løbende er i dialog
om jeres barns udvikling og deltagelse i fællesskabet.
Vi afholder en trivselssamtale 3-4 mdr. efter opstart, her snakker vi om opstarten og
jeres barns trivsel og udvikling.
Vi vil altid gerne snakke med jer. Det er dog vigtigt at vi hjælper hinanden med at
sikre, det ikke foregår hen over hovederne på børnene.

Samarbejdspartnere
Vi samarbejder med lokalområdet, Østbirk skole, psykolog, tale–hørekonsulent og
ergoterapeut samt sundhedsplejen.
Forsikring
Horsens Kommune har ingen ulykkesforsikring for børnene, hvorfor vi anbefaler, at I
selv tegner en.
Ulykker
Hvis dit barn kommer til skade, vil vi straks kontakte jer. Dette med henblik på en
vurdering af omfanget og om barnet skal hentes for at komme til læge, på skadestuen
eller blive i dagtilbuddet.
Afslutningsvis
Vi håber, denne folder har givet jer et indblik i børnehavens hverdag, vores
pædagogik og andre nyttige oplysninger. I er altid velkomne til at henvende jer med
spørgsmål eller kommentarer.
Vi glæder os til at være en del af dit barns børnehaveliv og glæder os til et godt
samarbejde med jer.

Med venlig hilsen
Personalet og ledelse
Dagtilbud Østbirk
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