Velkommen i
Øster Højst Børnehus

Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt
om, hvem vi er og hvad vi laver.
I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner på vores
hjemmeside: Øster Højst Børnehus
Målsætning
At skabe en hverdag hvor barnet føler sig set, hørt og værdsat. Hvor omsorg og nærvær skaber
tryghed og giver barnet mod til at være netop den, det er. Det er vigtigt, at barnet oplever sig som
ligeværdigt, unikt og i besiddelse af forskellige færdigheder.
Der skabes gode deltagelsesbetingelser for alle børn, så de føler sig betydningsfulde og som en
vigtig del af et fællesskab.
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Om os
Øster Højst Børnehus er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år Vi er en filial af
Løgumkloster Områdeinstitution.
Adresse
Skolegade 11 Øster Højst
6240 Løgumkloster
Vores Åbningstider er
Mandag - torsdag: 6.15 til 16.30.
Fredag: 6.15 til 16.00
Deltidsplads kl. 7.30-13.30 hverdag
En god start
En god start i småbørns gruppen - børnehaven betyder meget, og derfor vægter vi højt, at I
kommer på besøg med jeres barn inden første børnehavedag. Her vil I kunne se børnehavens
rammer, forventningsafstemme med personalet omkring opstart, samt fortælle de vigtigste ting
om netop jeres barn. Går jeres barn i dagplejen, er dagplejen inden børnehavestart meget
velkommen til at komme på besøg sammen med dagplejens øvrige børn. Det er vigtigt for os, at
etablere et trygt og godt samarbejde med jer omkring jeres barn. Oplever barnet, at I er trygge, vil
det have en positiv afsmitning på barnet. Vi har en forventning til jer om et samarbejde, der
bygger på en åben og ærlig dialog, og at I vil kontakte personalet med jeres bekymringer og/eller
tanker. I løbet af barnets tid i børnehaven vil I blive tilbudt samtaler med personalet på stuen. Vi
tilbyder en opstartssamtale inden for det første halve år, omhandlende barnets start og trivsel i
børnehaven. Vi håber, at I vil blive glade for at have jeres barn i Øster Højst Børnehus og at I vil
have mulighed for at bakke op om de arrangementer børnehaven og forældrerådet arrangerer.
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Personale
1. Daglig pædagogisk leder
1. Souschef
2. Pædagoger
1. Pædagogisk assistent
1. Pædagogmedhjælper
Tilkaldevikarer
Der vil i perioder være tilknyttet praktikanter og jobtræningspersoner.
Tavshedspligt
Hele personalegruppen har tavshedspligt om alt, hvad de får kendskab til via deres arbejde med
børn og forældre. Tavshedspligten ophører ikke ved stillingsophør.
Forældresamtaler
Småbørnsgruppen


Trivselssamtaler efter ca. 3 – 4 mdr. eller efter behov.



Inden oprykning til børnehavegruppen. (kontaktpædagoger fra
småbørnsgruppen/børnehavegruppen deltager.)

Børnehavegruppen


Hvis dit barn starter i børnehaven som 3 årige – Tilbyder vi trivselssamtaler efter 3-4 mdr.
eller efter behov



2 mdr. Før skole start - førskolesamtaler.

Der er altid mulighed for at få en samtale, hvis behovet opstår både hos forældre og
personale. Da vi værdsætter den daglige nære kontakt mellem forældre og personalet. Det
er vigtigt at eventuelle problemstillinger bliver taget op straks og bliver afsluttet på en god
måde.
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Praktiske informationer
Dagen starter og slutter på Kernerne – Småbørnsstuen. Indtil kl. 7.30 er der mulighed for at spise
havregryn eller cornflakes. Det er ikke tilladt at medbringe morgenmand hjemmefra jf. områdets
kostpolitik. Børnene går på de andre stuer omkring kl. 7.30-7.45.
Vi vil gerne, at I som forældre og børn siger goddag eller farvel til personalet, således vi ved, hvilke
børn der er i børnehaven, og hvilke der er blevet hentet. Hvis jeres barn hentes af andre end jer,
selv skal I give personale besked herom.
Dagens aktiviteter starter kl. 9.00 For at minimere forstyrrelser i vores pædagogiske aktiviteter
med børnene, vil vi meget gerne undgå afbrydelser heri. Derfor opfordrer vi til, at I afleverer jeres
barn inden kl. 9.00 Vores pædagogiske aktiviteter tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer,
som er beskrevet i vores pædagogiske læreplan (findes på hjemmesiden). Stuerne udarbejder en
SMITTE-model (pædagogisk arbejdsredskab) over forløbet.
kl. 10.30 Spiser småbørn deres medbragte madpakker, og vi serverer mælk dertil.
Kl.11.00 Spiser børnehaven deres madpakker. kl. 11.45 er alle børn på legepladsen.
Omkring kl. 14 serverer vi frugt og brød.
Mad og måltider
Vi har en overordnet mad- og måltidspolitik som områdebestyrelsen har vedtaget. Hertil har vores
forældråd udarbejdet eget tillæg til huset her. Det samlede materiale findes på findes på vores
hjemmeside. Vi opfordrer til, at I som forældre tager ansvar, for at give jeres barn en sund og
nærende madpakke med i børnehaven. Vi sørger for, at jeres børn får noget at drikke. Derfor skal
drikkevarer ikke medbringes.

Fødselsdage
Vi holder gerne fødselsdag for barnet her i Børnehuset. Flaget hejses. Der dækkes fødselsdagsbord
med flag og lys og vi synger fødselsdagssange. Forældrene bestemmer selv, hvad de vil medbringe
i den anledning. Dog opfordrer vi til at overholde retningslinjerne i Område Løgumklosters madog måltidspolitik.
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Garderobe og tøj
Årets gang og vejr er skiftende, og derfor er det vigtigt, at jeres barn har tøj med til al slags vejr.
Specielt skiftetøj er vigtigt. Når I henter jeres barn, opfordrer vi jer til at sørge for, at garderoben
er klar til dagen derefter. Fredag er den dag, hvor garderoberne rengøres. Derfor vil vi bede jer
om, at tage jeres barns ting med hjem i weekenden.
Sove
Hvis jeres barn skal sove i børnehaven, skal I medbringe egen dyne og lagen. Vi har en madras-små
senge, som barnet kan sove på. Ved småbørn aftales med personalet ang. barnevogne.
Legetøj
Børnene må ikke medbringe legetøj hjemmefra. Børn der sover til middag og ikke kan sove uden
sovedyr må gerne medbringe sovedyr.

Ferie
Børn, som voksne har brug for ferie og tid til at slappe af med familien. I vil via Intra blive bedt om
at til- og framelde jeres barn inden en ferie. I området vil der være sampasning med andre
institutioner, hvilket betyder, at I og jeres barn vil skulle køre til en anden institution, hvis I har
behov for pasning. Det er områdebestyrelsen, der hvert år fastsætter, hvilke dage der er
sampasning. Har du brug for at vide, hvilke det er i indeværende år, kan det ses på vores
hjemmeside. I dagene med sampasning vil der så vidt muligt være personale fra Øster Højst
Børnehus til stede.
Fridag
Hvis jeres barn har en fridag, må I meget gerne ringe eller sende en sms til os og give besked.
Sygdom
Hvis jeres barn er syg, vil vi meget gerne have besked herom. I bedes ringe og oplyse, hvad jeres
barn fejler. Derefter kan vi vurdere, om det er en smitsom sygdom eller andet, som vi vil informere
de øvrige forældre i institutionen om, f.eks. skoldkopper, lus o.a.
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Skolestart
Vi har et samarbejde med Distriktskolen Løgumkloster/Øster Højst Skole forud for jeres barns
skolestart. Dette samarbejde indebærer et besøg på skole og SFO samt et besøg af personale fra
skolen i børnehaven. Inden jeres barn starter i skole, afholder vi en afsluttende forældresamtale
omkring jeres barn. Med jeres tilladelse vil vi informere skolen om jeres barns trivsel og udvikling.

Intra
Den dag jeres barn starter i børnehaven, vil I som forældre kunne logge på intra. Her vil I kunne
finde informationer, referater, stuens aktivitetsplan, nyhedsbreve, invitationer, tilmeldinger og en
legeliste, hvorpå I kan finde telefonnumre til andre forældre. Vores hjemmeside er:
OsterHojstbornehus.dk
I skal bruge NemId ved første log ind. Her vil I første gang få mulighed for at lave en personlig
kode, hvilket vi anbefaler. Det gør, at I slipper for at bruge NemId hver gang, I skal på intra. Spørg
endelig personalet, hvis I har udfordringer i brugen af intra.
Områdebestyrelse/forældreråd
Der er valgt en områdebestyrelse for Løgumkloster områdeinstitution. Medlemmer af
områdebestyrelsen kan ses på vores hjemmeside Øster Højst Børnehus
I Børnehuset er der valgt et forældreråd. Medlemmerne af den kan ses på hjemmesiden
Vi ønsker jeres barn/børn et dejligt ophold i Øster Højst Børnehus og vi glæder os til at samarbejde
med jer.
Hurtig info
Når I ringer på børnehavens telefonnummer er det muligt at blive viderestillet til børnehaven eller
kontoret/Souschef. Vores hovednummer er: 74 92 84 78
Venlig hilsen
Personalet i Øster Højst Børnehus
6

