Praktiske oplysninger:
Adresseliste:

Når barnet starter i Galaksen, bliver I tilmeldt intra. Her kan I
tilmelde Jer en legeliste, hvor I også kan se adresser på de
andre børn.

Bleer:

I skal selv med bringe bleer. Vi foretrækker alm. bleer (ikke
buksebleer). Klude behøver I ikke medbringe.

Daglig information:

Vi informerer dagligt på stuernes tavler om dagens aktiviteter
og andre vigtige informationer, som omhandler den enkelte
stue.
Informationer, som omhandler hele huset, vil stå på de store
fælles tavler ved indgangen. Det er vigtigt, at I dagligt holder
øje med tavlerne, så I ikke mister informationer.
Vi benytter også vores intra til informationer, men den
daglige information, vil I finde i institutionen.

Ferie:

I vil modtage mails over intra i forbindelse med fx
sommerferie, juleferie. Vi henstiller til, at I som forældre er
præcise med af- og tilmelding, da vi sætter bemandingen
efter børnetallet. I alle ferier er vi i Galaksen.

Forældrekaffe:

Vi afholder forældrekaffe hver anden måned kl. 14 – 16, eller
om morgenen 6.30 – 9.00. Nogle børn vil bage lidt lækkert til
kaffen. Her har I mulighed for at se, hvad Jeres barn laver i
børnehaven, møde deres kammerater og andre forældre.
Datoen vil fremkomme på månedsplanen.

Forældresamtaler:

Efter ca. 3 mdr. holder vi en lille opstartssamtale med jer,
hvor vi fortæller lidt om opstarten, jeres barns trivsel og hvad
jeres barn går og laver i hverdagen. Her har I også mulighed
for at komme med jeres oplevelse af opstarten samt
eventuelle undringer. Vi afholder samtaler i forbindelse med
jeres barns 4 års fødselsdag. Når dit barn bliver en del af
skolegruppen, indkalder vi til et møde. Inden mødet har
forældrene og personalet udfyldt ”1 2 3 skolestart”, som
tager udgangspunkt for samtalen. Hvis i ønsker, eller vi i
fællesskab vurderer, at jeres barn vil have godt af et ekstra år
i børnehaven, er der jer, som forældre, der skal ansøge
herom. I løbet af foråret skal børnehaven udfylde et
overleveringsskema til skolerne.
Vi prioriterer, at vi i hverdagen, har mulighed for at tale
sammen, hvis I har bekymringer eller har brug for faglig
sparring vedr. jeres barn.

Fri:

Hvis dit barn holder fri, behøver du ikke ringe afbud til
børnehaven. Vi vil selvfølgelig gerne vide, hvis det er smitsom
eller længerevarende sygdom.

Frugt:

Børnene får to frugtposer, når de starter i børnehaven – en til
formiddagsmad, som I hænger på barnets garderobe og en til
eftermiddagsmad, som I lægger i kurven i køkkenet. I
bestemmer, om Jeres barn skal have frugt med, eller om de
har brug for lidt ekstra fylde i form af brød el.lign.
Eftermiddagsfrugten skal være ”turvenlig”, da vi ofte tager
det med på legepladsen eller spiser frugt sammen i andre
rum. Bliver frugtposerne væk, investeres der selv i en ny.
Forældrene er selv ansvarlige for jævnligt at vaske
frugtposerne.

Om formiddagen spiser børnene forskudt. Nogle børn er
kommet tidligt i børnehaven og har tidligere brug for mad
end de børn, som kommer senere. Kl. 9.30 er alle børn blevet
tilbudt formiddagsmad, og der spisers ikke yderligere før
madpakken.
Vi spiser vores eftermiddagsmad ca. kl. 14. Vi gør ofte dette
til en hyggestund, hvor der læses/fortælles historie. Hvis I
henter Jeres barn, mens vi spiser frugt, er I velkomne til at
komme ind på stuen og deltage, men vi henstiller til, at I
respekterer, at vi er midt i en aktivitet, som kræver ro og
fordybelse.

Fødselsdage:

Bestyrelsen har besluttet at fødselsdage kan holdes på
følgende måder:
• Vi holder fødselsdagen i børnehaven, enten ved at I
medbringer en kage, flødeboller, frugt el. lign, som kan
deles ud til stuens børn. Eller vi kan også bage
”børnehavens kagemand” med Jeres barn i
børnehaven, hvis I aftaler det med stuens personale.
Husk at tænke på børnehavens kostpolitik, når I med
bringer søde sager til deling.
• Vi vil gerne komme hjem og fejre fødselsdagen. I
inviterer hele stuen og personalet et par timer om
formiddagen.
• I kan invitere privat uden børnehavens involvering.
Hvis I hænger invitationerne op i institutionen,
inviteres alle pigerne/drengene på stuen eller alle
korte/lange ben. Vi accepterer ikke, at der ”plukkes” i
børnegruppen, hvis invitationerne skal deles ud i
børnehaven.

o Når I holder fødselsdag privat, appellerer vi til, at
I er meget opmærksomme på, at det ikke er
sjovt at være det barn, der ikke er inviteret og
derved en del af fællesskabet. I skal selvfølgelig
ikke invitere hele børnehaven, men det er ikke
sjovt at være den eneste pige/dreng fra stuen,
der ikke er inviteret.
o Vi vil også gerne appellere til, at I lærer jeres
barn at komme, når man er inviteret til en
fødselsdag.
Når børnehaven er inde over fødselsdagen, gives der ikke
gaver. Vi tegner alle en fin tegning, som pakkes ind og gives
til fødselaren. Forældrene må selv aftale, om der gives gaver i
privat regi. (For nuværende er gavebeløbet omkring 30 kr.)
Garderoben:

Børnene hjælpes til at holde orden på deres garderobe.
Børnene skal selv prøve at tage tøj på, så I må gerne hænge
deres tøj klar på knagen, så det er overskueligt for dem. Om
eftermiddagen, når I henter Jeres barn, skal I hjælpe barnet
med at rydde op, sætte sko/støvler op i garderoben, så
tingene er klar til næste dag. Vi anbefaler, at I ser filmen ”så
lad dog barnet gøre det selv”, hvor der er god inspiration at
hente.
Vi har ikke noget tørreskab, så er tøjet vådt, er det jeres
ansvar at få det klar til næste dag.
Det er en rigtig god ide med to flyverdragter, da vi ofte er ude
både formiddag og eftermiddag.

Intra

Vi benytter os af børnehave intra, så når Jeres barn starter i
Galaksen, får I et brev, hvor der står, hvordan I kan tilmelde
Jer. Det er vigtigt, at benytte Børnehave intra, da det er her, I
bliver orienteret om mange oplysninger. Her kan I også finde
månedsplan, som er lige til at printe ud. Vi lægger også

billeder, opskrifter, nyhedsbreve m.m. ind. I ferieperioder,
som jul, sommerferie o.l. sender vi feriesedler, som I skal
udfylde, så vi kan bruge vores ressourcer bedst muligt.

Legetøjsdag:

Sidste fredag i måneden kan børnene medbringe ét stk.
legetøj hjemmefra. Nogle gange er det udelegetøj, de må
medbringe, men det vil altid fremgå af månedsplanen.
Legetøjet må ikke være med ”lyd” – vi er mange på stuen og
det kan hurtigt blive ubehageligt, hvis alle medbringer legetøj
med lyde☺
Alle andre dage i måneden må børnene ikke medbringe
legetøj. Er barnet lige startet i børnehaven og har brug for
bamsen eller bruges bamsen, som tryghed ved middagsluren,
er det selvfølgelig ok.

Lukkedage:

Vi har lukket d. 24/12 samt Grundlovsdag.

Maddag:

Vi afholder maddage hver anden måned.
Når vi afholder maddag, er det en pædagogisk aktivitet.
Børnene er på skift med til at tilberede maden, og vi snakker
bl.a. om, hvor maden kommer fra. Børnene smører selv deres
rugbrødsmad, og vælger hvilket pålæg de vil have på. Vi
opfordrer dem til at smage på forskellige madvarer. De
ældste børn, hjælper de mindste børn, hvis de har brug for
hjælp, og på den måde har alle et ansvar for, at det bliver en
hyggelig maddag.

Madpakken:

I skal selv medbringe madpakke til jeres barn. Ved hver stue
er der et køleskab, hvor madpakken kan opbevares. Vi spiser
madpakken ca. 11.15. Det er op til jer, hvad der kommer i
madpakken, men vi henviser til vores kostpolitik. Hvis jeres
barn har noget med, det ikke bryder sig om, eller ikke får
spist, ligger det tilbage i madkassen. På den måde kan I holde
justits med, hvad jeres barn spiser eller ikke spiser. Vi

opfordrer børnene til at spise brødet før ”godbidderne”, men
får barnet ikke spist ret meget, vil vi tage en snak med jer
herom. Vi prioriterer, at måltidet er en hyggestund, hvor vi
kan snakke sammen ved de små borde.
Hvis der er mad tilbage, sættes madkassen på køl igen. Nogle
børn vil gerne have en mad igen sidst på dagen. Der er mange
ens madkasser, så hjælp dit barn og os ved at skrive navn
udvendigt på madkassen. Det er en god ide at lade barnet
hjælpe med at sætte madkassen i køleskabet, så ved barnet
nemlig, hvilken madkasse det har med i dag. Vi serverer
mælk og vand til madpakken, så børnene skal ikke have
drikkevarer med.
Indimellem tager vi på tur ud af huset. Denne dag skal
børnene have ”turvenlige”/vantevenlige madpakker med.
Det kan evt. være klapsammen madder, som børnene kan
ved lettere ved at styre ude i det blå.
Medicin:

Vi giver kun medicin i specielle tilfælde. Medicinen skal være
udstedt i barnets navn, og doseringen skal ligeledes fremgå
på pakken. Medicinen skal afleveres til personalet, og vi
opbevarer det i et aflukket skab.

Middagssøvn:

Når dit barn starter i børnehaven, kan det godt have brug for
en lille middagslur. Vi tilbyder, at dit barn kan sove i en lille
seng, i et lokale, hvor der også sover andre børn. I skal ikke
medbringe sengetøj, men bruger dit barn sut eller sover med
en bamse, medbringes dette.

Morgenmad:

For de børn, der ikke har spist morgenmad hjemme, serverer
børnehaven morgenmad i form af havregryn og cornflakes.
Der er mulighed for at spise indtil ca. kl.7.30.

Mødetidspunkt:

Vi har ikke faste mødetidspunkter med mindre det fremgår af
månedsplanen eller tavlerne. Er Jeres barn ikke dukket op
inden kl. 9.30, kan vi godt finde på at gå på en spontan tur.

Månedsplan:

Stuerne laver på skift månedsplan for hele Galaksen. Her
skriver vi maddage, ture, fødselsdage m.m., som er vigtigt for
alle at vide. Månedsplanen hænger på stuerne, men I kan
også selv printe et kopi fra Børnehave intra, så I har en plan
hjemme. Vi bruger selvfølgelig også børnehave intra til
informationer eller evt. ændringer til månedsplanen, så det
er en god ide at holde sig opdateret. På stuernes tavler vil I
kunne finde oplysningerne/aktiviteter, som kun har
betydning for den enkelte stue.

Navn:

I børnehaven er der mange børn, så det er VIGTIGT, at I
skriver navn i barnets tøj, støvler, madpakker m.m.
Personalet har ikke ressourcer til at lede efter jeres barns tøj,
så vi henstiller til, at I kigger i kurven med glemt tøj på
barnets stue eller i fælleskassen i kompasset, inden I beder
om hjælp. Har I ledt uden resultat, kan vi skrive en
”efterlysning” på tavlen, og når der navn i, letter det
processen.
Husk også at rette navn på arvetøj.

Opstart:

I forbindelse med barnets opstart i børnehaven er det vigtigt,
at i forældre giver jer tid til at køre jeres barn ind i
institutionen. Nyeste forskning på området viser, at de første
uger af et barns børnehavetid, har afgørende betydning for
dets trivsel i resten af dets tid i børnehaven. Derfor kan det fx
være vigtigt med dage i børnehaven, som barnet kan
overskue. Spørg personalet for yderligere oplysninger.

Personale:

Foruden det faste personale, vil flere af vores
samarbejdspartere have deres gang i huset fx
støttepædagoger, talepædagog, psykolog, fysioterapeut.
Vores pedeller kommer også i huset af og til.
I perioder har vi studerende fra seminariet eller
skolepraktikanter, men vi vil altid oplyse om dette på
månedsplanen eller tavlen.
I finder en personaleoversigt med billeder i ”Kompasset”.

Påklædning:

Vi er ude i alt slags vejr, så dit barn skal have tøj med til
årstiden. Vi opfordrer dit barn til selv at klare påklædningen
(hjælp efter alder), så hjælp dit barn ved at hænge tøjet klar i
garderoben. Snak med dit barn om tøjet, så det ved, hvad
det skal have på, derved får det en bedre forståelse for: ”Det
her er mit tøj”. Det hjælper også os, når vi er ude af huset, og
skal kunne kende overtøjet igen. Husk på, det er en rigtig god
motorisk træning for dit barn, når det øver sig i at tage tøj på.

Skolestart:

Det år dit barn fylder 6 år, skal det starte i skole. Det sidste år
i børnehaven vil vi hjælpe dit barn med at blive skoleklar. Vi
laver førskolegrupper, hvor alle børnehavens kommende
skolebørn er sammen, og vi vil lave aktiviteter som ”lugter” af
rigtig skole. Vi har udarbejdet en lille pjece, som vi deler ud til
alle forældre til kommende skolebørn. Heri kan I læse om det
sidste år i børnehaven og forhåbentlig blive klogere på det,
Jeres barn skal deltage i.
Når Jeres barn starter i børnehave, er det allerede her, vi
starter med at stimulere og motivere det, så det får en god
grobund for skolelivet. Vi leger indlæringen ind, og
informerer også jer både i dagligdagen, men også til
samtaler.

Er vi i tvivl om, hvor vidt et barn er klar til skole, vil vi
kontakte jer. Se forældresamtaler.
Sociale medier:

Billeder, der er taget i Galaksen eller på hjemmebesøg, må
IKKE udgives/lægges op på internettet/de sociale medier.
Disse billeder er kun til privat brug.

Solcreme:

Børnene skal være smurt ind i solcreme hjemmefra. På varme
dage smører vi børnene ind i creme ved middagstid. Børnene
skal ikke selv medbringe solcreme, med mindre børnene kun
kan tåle specielt creme. Dette afleveres til personalet, som
opbevarer det.

Stuerne:

På alle stuerne har vi børn i alderen 3 – 6 år. Så vidt muligt
har vi en ligelig fordeling af drenge og piger. Vi deler ind
imellem børnene op i Lange ben (børn der har skolealderen)
og korte ben (børn der ikke har skolealderen), og laver nogle
aktiviteter målrettet alderen.
Vi har god erfaring med at have børnene blandet
aldersmæssigt på stuerne. Børnene spejler sig i hinanden, de
store hjælper de små, der er gode kulturbærere, som giver
god effekt på børnegruppen.
Vores stuer er opkaldte efter stjernebilleder: Dragen,
Delfinen, Løven, Ulven og Ørnen. Vi holder ind imellem
temaer, så børnene bliver bekendte med dyrene og deres
stues navn. Ørnen er vores vuggestue.

Sygdom:

Er dit barn blevet sygt og fejler noget smitsomt, vil vi gerne
have besked i børnehaven. Bliver dit barn syg i institutionen,
kontakter vi jer, så barnet kan komme hjem. Vi modtager ikke
syge børn i institutionen, og dit barn kan først modtages, når
det kan følge en normal dag, hvor vi både er ude og inde.

Tøj:

Dit barn skal medbringe skiftetøj, samt tøj til årstiden. På
barnets garderobe kan du sætte en taske/kasse med ekstra

tøj. Vi er meget ude, så regntøj og gummistøvler er en
nødvendighed. Vi bruger fut sko inden for. Har dit barn lige
smidt bleen, er det en god ide at medbringe rigeligt med
skiftetøj. Vi oplever, at børn, der har været renlige, får uheld i
bukserne ved børnehavestart. Det er helt normalt, og det er
en godt ide at ignorere det og ikke give barnet skæld ud. I
løbet af ugen må I gerne lade skiftetøjet blive i garderoben,
men vi vil gerne have, I tager det med hjem om fredagen, så
vores rengøringsdame kan komme til at gøre garderoben ren.
Husk at skrive navn i alt barnets tøj.
Udmeldelse:

Når dit barn skal starte i skole, og hvis I ikke ønsker, det skal
gå i SFO, skal I huske at udmelde jeres barn digitalt på
Brønderslev kommunes hjemmeside. Hvis jeres barn skal i
SFO, skal I tilmelde via Brønderslev kommunes hjemmeside.

Vuggestue:

Galaksen rummer også en vuggestue, som holder til på Ørne
stuen.

Ændring af timetal:

Jeres barn kan enten have en fuldtidsplads eller en 32 timers
plads. Ønsker I at ændre timetallet, skal det gøres digitalt på
Brønderslev kommunes hjemmeside. I skal lige huske at
meddele personalet om ændringen.

Åbningstider:

Børnehaven har åbent alle hverdage 6.30 – 17.00. Der er
mulighed for at ansøge om udvidet åbningstid.

