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Indledning
Med denne forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i Vuggestuen. Vi håber at informationerne, I kan læse i nærværende folder, kommer til at
give tryghed for jeres barn og jer i indkøringen. Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at drøfte disse med personalet og med ledelsen.
I Vuggestuen vægter vi en høj grad af omsorg og tryghed i en genkendelig hverdag. Vi laver mange spændende aktiviteter, der tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og i børnenes udvikling. Vuggestuen i Munkebo er en stor
vuggestue med 20 børn i alderen 0-2,10 år. Til at varetage opgaven i Vuggestuen
er ansat fire pædagoger og to pædagogiske medhjælpere.
Som udgangspunkt flyttes barnet til en børnehaveplads pr. den 1. i den måned,
hvor det fylder 2,10 år. Vuggestuen er organiseret under distriktslederen i Daginstitution Munkebo, herunder to pædagogiske ledere fordelt på 0-2 års området
og 3-6 års området. Vuggestuen er midlertidigt placeret i Rosendalen, sammen
med Dagplejen. Børnehavedelen, som er placeret på Lindøalleen 77, har ca. 250
børn fordelt på to børnehuse.
Daginstitution Munkebo står overfor en spændende proces omkring etablering af
en ny institution, der forventes færdig i 2022.
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Vuggestuens værdigrundlag
I Vuggestuen arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang. Anerkendende pædagogik handler om, at børn får selvværd og bliver bekræftet. Læring og udvikling
foregår i hverdagens relationer, og erfaring viser, at børn ofte lever op til voksnes
positive såvel som negative forventninger. Derfor mener vi, at det er værdifuldt
at:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle ”kommer” og ”går” glade til og fra vuggestuen
Være fysisk aktiv og psykisk sund
Legen er det bærende fundament
Tilgodese individuelle behov, såvel som gruppens
Blive mødt med anerkendelse og værdsættelse
Blive holdt om og holdt af
Blive inkluderet i et trygt fællesskab
Blive opdraget og inddraget i en ramme og en kultur
Blive inspireret og stimuleret til læring
At være deltagende i vokseninitieret leg,
såvel som at blive understøttet i barnets leg

Den styrkede pædagogiske læreplan er et værdifuldt arbejdsredskab for vuggestuen og ligger som grundlag for vores tilgang til jeres barn og ovenstående
værdier i vuggestuen.
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Den styrkede
pædagogiske læreplan
Siden Regeringens indførelse af den pædagogiske læreplan i 2004 har der været
et stigende fokus på læring i dagtilbud. I 2018 udrullede man den styrkede pædagogiske læreplan, som er en revideret udgave af de pædagogiske læreplaner.
Nogle af de centrale elementer i den nye styrkede pædagogiske læreplan er, at
børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg skal være styrende i det
pædagogiske arbejde, og at der er et potentiale for pædagogik og læring i alle
typer af situationer – også ved fx bleskiftet, til frokosten, i legen og på gåturen.
Arbejdet med den pædagogiske læreplan er ikke afgrænset til en særlig aktivitet
to timer om formiddagen, men er en integreret del af hele dagtilbuddets hverdag.
Det pædagogiske personale planlægger og udfører deres hverdagsrutiner og
aktiviteter med afsæt i læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag.
Daginstitution Munkebos læreplan kan læses på ”Intra”.
De styrkede pædagogiske
læreplaner er i overskrifter:
• Alsidig, personlig udvikling
• Social udvikling
• Kommunikation og sprog
• Krop, sanser og bevægelse
• Natur, udeliv og science
• Kultur, æstetik og fællesskab
• Evaluering
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Praktisk info
Vuggestuens åbningstid:
Mandag - torsdag:
Fredag			

6.15 - 16.30
6.15 - 16.00

Indtil kl. 7.30 er børnene samlet, hvorefter der sker gruppeopdeling med 10 børn
i hver gruppe. Om eftermiddagen samles vuggestuebørnene igen i én gruppe fra
kl. 15.00.

Aflevering
Sig tydelig farvel til jeres barn, så det er klar over, at I går. Når I har sagt farvel, er
det vigtigt, at I går, også selvom jeres barn begynder at græde. At sige farvel kan
i perioder være svært, og det kan derfor være en hjælp at gøre det forholdsvis
kort. I skal vide, at der altid vil være en af os, der trøster jeres barn, hvis det bliver
ked af, at I går. I er velkomne til at ringe og høre, hvordan jeres barn har det.
Vi beder om, at I ikke afleverer jeres barn mellem kl. 8.30 og 9.15, da børnene her
spiser deres formiddagsmad. Skulle det knibe med at få passet aflevering ind i
dette tidsrum, anbefaler vi, at I afleverer jeres barn før kl. 8.30.

Morgenmad
Barnet kan spise morgenmad her sammen med de andre børn indtil kl. 7.30.
Vuggestuen serverer grød, havregryn og brød. Skal barnet have andet, skal I selv
medbringe dette.
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Informationer
På ”Intra” informeres om vigtige oplysninger, og det er også her, at I kan melde
sygdom, fridage og ferie. Vuggestuen lægger jævnligt billeder og små fortællinger ud om dagen i Vuggestuen, så det er her, I vil kunne følge med.
På gangen i Vuggestuen hænger en tavle, hvorpå I kan se, hvilke aktiviteter der
har været, og ofte hænger der informationer til jer omkring ture ud af huset,
nyheder etc.

Garderobe
Barnet får sit eget garderoberum, hvor I kan hænge tøjet.
At gå i institution kræver en del udstyr afhængigt af årstiden. Forår og efterår
skal barnet have regntøj og gummistøvler/vinterstøvler med. Vi forventer, at der
er udetøj, så vi kan komme ud på legepladsen hver dag. I vinterperioden er det
vigtigt med varm og praktisk flyverdragt, hue og luffer.
I barnets garderobe er der en kasse, hvori der skal være skiftetøj. I kassen skal der
helst være 1-2 sæt skiftetøj hver dag.
Der skal være hjemmesko/sandaler til indendørs brug.
Desuden skal der være tøj til at sove i.
I skal selv medbringe: sutter, evt.
nusseklud og mad med
navn på.
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Fødselsdage
Fødselsdage fejrer vi med fødselsdagssang og flag. Forældre er velkomne til at
være med og medbringe noget spiseligt. Det aftales altid mellem forældre og
stuens pædagoger.
Der er skjult sukker i mange dagligvarer, og sukker, der tilbydes i forbindelse med
slik og kager ved særlige lejligheder, ligger ud over det daglige sukkerindtag, som
Sundhedsstyrelsen anbefaler. Skulle I som forældre ønske at medbringe lidt lækkert til markering af jeres barns fødselsdag, gøres dette sundere for børnene ved
at tilbyde fuldkornsprodukter, samt frugt og grøntsager til at give farve og smag.

Indkøring
At starte i vuggestue kan være en stor omvæltning for såvel jer forældre som for
jeres barn, og vi anbefaler en stille og rolig opstart.
Inden jeres barn starter i Vuggestuen, vil I skulle have en samtale med den pædagogiske leder, der fortæller om Vuggestuen, og som er optaget af lige præcis
jeres barn, således at personalet på bedst mulig vis kan tilrettelægge en god og
tryg opstart. Når I møder i Vuggestuen den første dag, vil I blive modtaget af den
kontaktpædagog, der kommer til at følge jeres barn i Vuggestuen, og som er én af
de pædagoger, der tager sig særligt af at følge op på barnets trivsel og udvikling.
Det kan være en god ide, at I er i Vuggestuen sammen med jeres barn nogle timer
den første dag. Jeres barn kan have brug for, at dagene ikke er for lange i begyndelsen. Vi anbefaler en indkøringsperiode på minimum tre dage. Det er vores
erfaring, at indkøringsperioden har stor betydning for, hvorledes barnet kommer
til at trives i institutionen fremover.
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Mad i Vuggestuen
I Vuggestuen skal I selv
medbringe maden. I skal
medbringe tre madpakker i
Vuggestuen og i tre forskellige
madkasser med navn. Vi har mikroovn,
og varmer gerne den mad barnet har med.

Spisetider:
Morgenmad: 		
Formiddagsmad:
Middagsmad: 		

kl. 6.15- 7.30
kl. 8.30- 9.15
kl. 10.30-11.15

Eftermiddagsmad: Når barnet er vågen efter middagslur
Der serveres mælk til formiddag og eftermiddag samt vand til middagsmaden. Vi
anbefaler, at barnet har sundt og ernæringsrigtig mad med i institutionen.

Sutteflaske
Hvis jeres barn har behov for babymad eller modermælkserstatning, medbringes
dette. Vuggestuen giver kun færdigblandet modermælkserstatning.
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Søvn
Søvn er en vigtig trivselsfaktor for et vuggestuebarn. Børn har meget individuelle behov for søvn, og vi respekterer derfor det enkelte barns søvnrytme. Det er
forskelligt (og afhængigt af alder), om barnet sover en eller to gange i løbet af
dagen, og hvor længe det sover. I langt de fleste tilfælde er vuggestuebarnet selv
i stand til at regulere sin søvn. Vi vækker derfor ikke barnet, når det sover middagssøvn. Vuggestuen har krybber, og I skal selv medbringe dyne, der tages med
hjem i weekenden for at blive vasket. Når barnet starter i Vuggestuen, får det sin
egen personlige krybbe. De ældste børn sover inde på en lille madras.

Søvn giver energi, og når
børn sover, producerer
hjernen mere væksthormon,
immunapparatet stimuleres,
„hjernen rydder op”

Sutter
Det lille barn har et medfødt suttebehov. Dette behov tilfredsstilles hos de fleste
børn ved, at de bruger sut. I indkøringsperioden kan sutten være en god tryghed
og trøst. Når barnet så er blevet tryg i vuggestuen, mener vi, at det godt kan få
sine behov dækket ved kun at bruge sutten til søvn og i situationer, hvor det har
behov for trøst. Leger barnet godt, er der ingen grund til, at det går rundt med
sutten i munden. Dette kan endvidere hæmme den sproglige udvikling.
I skal selv medbringe sut samt sørge for at disse udskiftes og skoldes. I bedes
lægge sut og sutteklud i barnets garderobe om morgenen.
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Sygdom
Børn må ikke møde i Vuggestuen, når de er syge eller udgør en smittefare. Er
jeres barn sygt, skal I give besked til Vuggestuen på sms eller pr. telefon den
pågældende morgen.
I Vuggestuen følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitsomme sygdomme hos børn og unge. I kan læse mere om emnet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. www.sst.dk

Hvornår er jeres barn rask nok til at komme i vuggestue?
•
•
•
•

•

•
•

Når barnets almentilstand er upåvirket.
Når barnet kan følge den almindelige hverdag i Vuggestuen, dvs. dagligdagens rutiner og pædagogiske aktiviteter uden problemer.
Når barnet ikke kræver mere omsorg og pleje end normalt.
Når barnet er feberfrit og symptomfrit og ikke frembyder nogen smitterisiko.
Feber defineres som 38 grader målt i endetarmen, som er det mest pålidelige. Måles temperaturen i munden, ligger værdierne ½ grad under værdierne
i endetarmen, og defineres derfor med 37,5 grader.
Der gives kun lægeordineret medicin i originalindpakning til børn med navn
og cpr.nr. samt angivelse af dosis. Ligeledes skal indlægssedlen være i pakken.
Vuggestuen giver kun medicin til børn, der
frivilligt indtager medicin.
Børn, der har brug for smertelindrende medicin,
f.eks. Panodil, er ikke raske nok til at være
i vuggestue.

Bliver jeres barn sygt, imens det er i vuggestue, vil
det pædagogiske personale kontakte jer for
nærmere aftale om afhentning.
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Forsikring
Kerteminde Kommune har ikke en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker hændelige ulykkestilfælde i kommunens institutioner og skoler. Vi opfordrer derfor til, at
I som forældre tegner ulykkesforsikring på jeres barn.

Lukkedage
Daginstitution Munkebo holder helt lukket Grundlovsdag den 5. juni, samt den
24. december.
Dagen efter Kr. Himmelfart og mellem Jul og Nytår afvikles ferie/ afspadsering for
personalet. Vi tilbyder pasning til børn, hvis forældre ikke har andre muligheder
på disse dage, dog kun efter forudgående aftale.

Ferie

Husk!

Børn beder ikke om ferie,
Vi gør opmærksom på, at Kerteminde
de har brug for ferie!
Kommune holder ferielukket i
hovedferierne. For forældre, der har et
uopsætteligt behov for pasning, tilbyder
Daginstitution Munkebo ferieinstitution, der pt. ligger i Kerteminde.
At gå i dagpleje, vuggestue og børnehave er hårdt arbejde. Mange børn har derfor
en arbejdsdag, der er længere end forældrenes, fordi der også kommer „rejsetid”
oveni. For børn er det naturligt svært at overskue en hverdag fyldt med mange
andre børn og voksne. Der er mange regler og rutiner, som skal følges, og som
man skal finde ud af - og så bliver man naturligt træt.
Børn har derfor brug for ferie, hvor der ikke er faste skemaer som skal følges, og
hvor det er okay at lege det, man har lyst til. Hvor man kan tulle rundt i nattøj
hele dagen, hvis det er behovet.
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Forældresamarbejde
En stor del af samarbejdet mellem jer som forældre og os, foregår når dit barn
afleveres eller hentes i Vuggestuen. Det er her, vi skal udveksle erfaringer og
beskeder omkring barnets dag. Hvis der er sket noget specielt i hjemmet, f.eks.
sygdom i familien, mor eller far har fået nye arbejdstider, jeres barn måske har
sovet dårligt eller lignende - noget som kan påvirke jeres barns dag i Vuggestuen.
Det er derfor meget vigtigt, at personalet får disse informationer, så vi kan læse
jeres barns behov.

Afhentning
Når jeres barn hentes, er I velkommen til at være lidt sammen her; barnet har
måske behov for at lege færdigt eller måske vise jer noget. I har selv ansvaret for
jeres barn, når I er sammen her i Vuggestuen.
Når I har besluttet, at det er tid til at gå hjem, er det vigtigt, at I også går. Afhentning vil ofte være et af de tidspunkter, hvor barnet afprøver sin selvstændighed,
hvilket kan give konflikter. De fleste forældre prøver på et eller andet tidspunkt at
bære sit skrigende barn, som ikke vil med hjem, ud af Vuggestuen.
Når I forlader Vuggestuen, skal I sikre jer, at personalet ved, at I har hentet jeres
barn. I tilfælde af, at andre skal hente barnet, skal vi have besked herom.
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Forældresamtaler
I løbet af 2019 indførte og implementerede Kerteminde Kommune ”Hjernen og
Hjertet” på dagtilbudsområdet i det pædagogiske arbejde på 0-6 års området. Pr.
10. februar 2020 er ”Hjernen og Hjertet” sat i drift.
Det betyder, at alle børn i alderen 0-6 år igennem et IT-understøttet dokumentationsredskab skal sprogvurderes, trivselsvurderes og kompetencevurderes i
samarbejde med forældrene.
”Hjernen og Hjertet” er et IT-system, udviklet af Rambøll, til understøttelse af det
systematiske arbejde med udvikling og dokumentation af kvalitet på dagtilbudsområdet. ”Hjernen og Hjertet” kombinerer en række praksisrettede værktøjer
til arbejdet med børns kompetencer, sundhed og trivsel på individniveau med
opsamling og præsentation af styringsinformation og data målrettet det pædagogiske personale i daginstitutionerne.
Systemet er modulopdelt, og i Kerteminde Kommune er det besluttet at arbejde
med flg. moduler:
•
•
•
•
•
•

TOPI – tidlig opsporing
Dokumentation, tilsyn og evaluering
Læreplaner
Dialog
Motorik
Forældreportalen
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I vil i Vuggestuen, ud over det første møde med det pædagogiske personale
og kontaktpædagogen, blive inviteret til mindst to forældresamtaler, der tager
udgangspunkt i jeres barns trivsel, læring og udvikling. Som udgangspunkt er det
det pædagogiske personale, der gennemfører disse samtaler, og i enkelte tilfælde
også den pædagogiske leder.

3 måneders dialogprofil-møde
Vuggestuen sender et link med et spørgeskema vedrørende jeres barns udvikling (ca. 9 -14 måneder) til jeres e-boks, som I bedes udfylde. Det pædagogiske
personale udfylder det samme spørgeskema. På det efterfølgende møde tales der
ud fra en dialogprofil, der laves på baggrund af jeres svar og det pædagogiske
personales svar. På mødet taler vi også om den første tid i Vuggestuen.

2 års dialogprofil-møde
Vuggestuen sender et link med et spørgeskema vedrørende jeres barns udvikling
(2 år) til jeres e-boks, som I bedes udfylde. Det pædagogiske personale udfylder
det samme spørgeskema. Vi vil på det efterfølgende møde tage udgangspunkt i
en dialogprofil, der laves på baggrund af jeres og det pædagogiske personales
svar.
I forbindelse med mødet kan der opstå behov for at aftale enkelte fokuspunkter
som I, såvel som det pædagogiske personale, skal arbejde med frem mod opstarten i børnehave.

Overleveringsmøde fra vuggestue til børnehave
I de tilfælde, hvor Vuggestuen har en bekymring for jeres barns udvikling, eller
har arbejdet ud fra en fokuseret pædagogisk indsats, vil vi indkalde jer til et overleveringsmøde med børnehaven og relevante tværfaglige samarbejdspartnere.
Formålet er at drøfte forskellige perspektiver på, hvordan I som forældre, sammen
med fagpersonalet, støtter jeres barn bedst muligt i opstarten i børnehaven og
fremadrettet.
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Tidlig opsporing af børn i udsat position (TOPI)
I vil blive inviteret til dialogmøde omkring jeres barn, hvis vi vurderer, at der er
grund til bekymring for jeres barns udvikling og trivsel. Her vil barnets kontaktpædagog og den pædagogiske leder deltage. I nogle tilfælde også distriktslederen.
Der er planlagt to årlige organiserede trivselsmålinger af samtlige børn fra 0 - 6
år i Kerteminde Kommune, der dokumenteres. Derudover er vi i tæt samarbejde
med jer som forældre omkring jeres barns trivsel.
Formålet med TOPI er, ved evt. vurdering af manglende trivsel hos jeres barn, at
der på et tidligt tidspunkt kan iværksættes en tidlig indsats i samarbejde med jer
forældre og evt. med tværfaglige samarbejdspartnere.

Tværfaglige samarbejdspartnere
Dagplejen samarbejder med følgende
faggrupper:
Pladsanvisningen
Sundhedsplejen
Familieafdelingen
Børnehaverne i Munkebo

PPR – Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning. Et team bestående af:
Psykologer
Ergoterapeut
Tale/høre konsulenter
Pædagogisk praksiskonsulent
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Pædagogisk leder Dagpleje og Vuggestue
Charlotte Bjerregaard
chbj@kerteminde.dk
Børn, familie og dagtilbudsafdelingen
Daginstitution Munkebo
Rosendalen 215
5330 Munkebo

