Velkommen til
Fanø Børnehave og Vuggestue

Denne pjece har til formål at orientere nye forældre om,
hvem vi er, vores dagligdag, vores traditioner
og vores målsætning.

Leder
Solveig Ganderup
Æ´Hjøwervej 4, 6720 Fanø
Tlf. 75 16 24 23
Forældreforeningen
Kontonummer: 9684 6520423506
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Kære forældre
Personalet og bestyrelsen byder med glæde dit barn, og jer som forældre, velkommen i Fanø
Børnehave og Vuggestue.

Fakta om Fanø Børnehave og Vuggestue
Fanø Børnehave og Vuggestue ligner ikke en almindelig børnehave og vuggestue, det er vi heller
ikke, og dog. Vi tilbyder alt det en god børnehave og vuggestue skal tilbyde, med leg, trivsel,
udvikling og fantastiske udenoms arealer – og så byder vi også på lidt mere. Vi tilbyder nemlig nogle
rammer, der minder om et almindeligt hjem. Vi ønsker at forældre og børn har følelsen af, at jeres
børn afleveres til et andet hjem. Vi møder Jer i garderoben når i kommer.
Fanø Børnehave og Vuggestue er en selvejende institution. Det betyder, at vi har en bestyrelse, som
har stor indflydelse og stort ansvar. Det er bestyrelsen, der er den faktiske arbejdsgiver for
personalet i børnehave og vuggestuen. Bestyrelsen er aktiv medbestemmende i forhold til de
overordnede pædagogiske principper, som er nærmere beskrevet i vores læreplan. Bestyrelsen har
også indflydelse på de økonomiske rammer, og indgår i samarbejdet med den daglige leder.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Minimum 3 medlemmer vælges af og blandt de forældre, der
er indskrevet i institutionen. Maximum 2 medlemmer vælges uden for børnehavens forældrekreds.
De øvrige 5 medlemmer vælges af og blandt forældrene på det årlige forældremøde. Man kan kun
sidde i bestyrelsen den periode, man har børn i børnehaven eller vuggestuen. I Fanø Børnehave og
Vuggestue varetager bestyrelsen administrative opgaver som uddelegeres efter valg.

Børnehavens målsætning
I samarbejde med forældrene skabes trygge rammer og et miljø, hvor børnene enkeltvist, og i
grupper, kan udvikle sig til selvstændige, sociale, kreative og nysgerrige mennesker.
Vi har formuleret en række retningslinjer, så som vores læreplan, sorgplan og inklusionspolitik som
findes på intranettet. Vi får børnehavens målsætning til at hænge sammen med børnenes hver dag
ved:
-

-

At tage udgangspunkt i anerkendelse
At skabe trygge rammer ved at have hverdag, hvor en del af dagen er genkendelig, bl.a. ved
at dagene har den samme struktur.
At tage imod og sige godmorgen til dit barn hver dag, det møder i børnehaven og
vuggestuen
At vi har klare holdninger til, hvordan vi giver børnene de bedste oplevelser omkring
hverdagssituationerne. F.eks. sidder vi sammen i grupperne og spiser frokost. Vi gør meget
ud af, at situationen er rolig og hyggelig. På andre tidspunkter, hvor børnene er sultne, skal
de sidde ned og spise, enten i køkkenet eller udenfor.
At vi bevidst taget ansvaret for, at dit barn skal udfordres. Det betyder, at vi veksler mellem
fri leg og bundne aktiviteter.
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-

At give børnene mulighed for at være meget ude, både på vores fantastiske legeplads, og på
tur i naturen. Vores legeplads er en naturgrund med tilføjelser af legeredskaber. Når du som
forældre står og ser på alle mulighederne, så gang det med 10, og du når næsten op på de
muligheder, dit barn ser!

Vores målsætning kan kun lykkedes i samarbejde med jer forældre. Vi er altså gensidigt afhængige
af hinanden. Derfor beder vi om, at dit barn bliver afleveret inden kl. 9.30, da formiddagens
aktivitet går i gang på dette tidspunkt. Hvis barnet kommer senere, kan det være svært for et barn
at komme ind i legen/aktiviteten, når gruppen er gået i gang. Det kan også være, at gruppen er gået
ud af huset.
Vi opfordrer jer til at være loyale i jeres omtale af børnehaven og vuggestuen. Hvis der opstår
uenigheder, tvivl eller spørgsmål, hører vi gerne fra jer – men ikke i børnenes påhør. Det er vigtigt,
at I forældre hjælper os med at lære jeres børn, at børnehaven og vuggestuen er et sted, hvor der
skal være plads til alle børn. Her skal man lege sammen, tale pænt til hinanden og behandle
hinanden pænt. Sådan, at børnehaven og vuggestuen er et rart sted at være.

Børnehavens principper
1. Vi arbejder med ”kend din ø”.
Børnene skal gennem deres tid i børnehaven have mulighed for at få et bredt og indgående
kendskab til øens natur og kultur.
2. Ligeligt fordelt faglighed i grupperne 40 – 60 % fordeling af uddannet og uuddannet
personale i børnehaven. En primærpædagog i hver gruppe.
3. Forældreengagement i børnehaven og vuggestuen: Børnehaven arrangerer årligt
aktiviteter, der giver forældrene mulighed for at engagere sig.
4. Samarbejde mellem institutionen og forældrene: Personalet sørger for et højt
informationsniveau om, hvad er sket i børnehaven og vuggestuen. Mindst en gang årligt
afholdes der forældremøde og individuelle forældresamtaler med barnets udvikling for øje.
5. Fokus på overgange: Personalet skal have procedure for inklusion af børn med særlige
behov, fokus på overgang fra gruppe til gruppe, samt fokus på overgangen til skole.

Normering og alder
Vi er normeret til 33 børn i alderen 3 – 6 år. Derudover har vi 10 børn i vores vuggestue. Fanø
Kommune har pasningsgaranti, og derfor fungerer vores børnehave og vuggestue som elastik, dvs. i
perioder med mange børnehavebørn på Fanø, kan børnetallet komme højere op, og børnene kan
være lidt yngre ved børnehavestart. Det kan børnehaven sagtens rumme, da vi har gode indendørsog udendørsarealer. Desuden følger der altid ekstra pædagogtimer med, hver gang normeringen
overskrides. Vi benytter os af, at vi kan lave en god brobygning fra vuggestue til børnehave. Det kan
vi starte op med tre måneder i forvejen, hvor en personale følger et eller flere børn nogle
formiddage i børnehaven. På den måde er vores vuggestue børn godt kendt med børnehaven inden
start. Hvis det er muligt lader vi børn med gode relationer til hinanden starte samme tid i
børnehaven.
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Åbningstider
Mandag – fredag
Fredag

6.30 – 17.00
6.30 – 16.00

Vi tilbyder udvidet åbningstid fra kl. 06.00 med afhentning frem til kl. 17.30 mandag – torsdag
(Fredag 16.30.) Betingelsen for udvidet pasning er, at behovet er grundet forældrenes arbejde, og
at det er meldt til personligt/telefonisk til leder af institutionen mindst 4 dage før.

Halvdags-plads
I Fanø Børnehave og Vuggestue er der mulighed for at have sit barn indskrevet i deltidsplads. Det
betyder pasning fra kl. 8 til kl. 14. Forældrene skal være ved barnet i institutionen på
afhentningstidspunktet, men må gerne opholde sig i institutionen efter kl. 14

Lukkedage
Institutionerne i Fanø Kommune har ingen lukkedage. Grundlovsdag, 24. december og 31.
december lukker institutionen kl. 12.00.
Den sidste fredag i hver måned (fra september – juni) har vi fælles maddag, hvor vi laver mad
sammen. Den dag skal dit barn ikke have madpakke med til frokost, men kun mad og frugt til resten
af dagen.

Dagens gang
kl. 06.30 – 8.00
Kl. 9.30
kl. 11.00
Kl. 12.00 -

Tilbud om morgenmad
Aktiviteter og ture starter
Frokost (madpakker)
Lege og aktiviteter ude – vi er kun inde, hvis vejret er meget dårligt.

Børnehavens dagligdag
Børnene er opdelt i 3 grupper efter alder: Brumbasserne (3-4 år), græshopperne (4-5 år) ph
højskolen (5-6 år).
Når man starter i brumbasserne, kommer man ikke så meget ud af huset. Der er meget at lære når
man starter i børnehave, og der er stadigvæk nogen, der sover til middag.
I græshopperne vil der være flere aktiviteter ud af huset.
Når man går i højskolen, skal man til at forberede sig til skolelivet. Det er derfor en fordel, at være i
nogle rammer, hvor man kan koncentrere sig om de nye krav og forventninger. Derfor har vi nogle
dage i ugen mulighed for at lave aktiviteter/forløb (motorik, rytmik, værksted m.m ) med mindre
børnegrupper. Det giver også mere plads til de børn, der bliver tilbage i børnehaven. Højskole
gruppen har det sidste år brobygning med Oddens store børn, og i foråret med skolen og de
faciliteter, der findes der.
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Natur og kulturvejledning
Naturvejledning skal blandt andet give børnene mulighed for at opnå viden om naturen og
derigennem styrke forståelsen for biologisk mangfoldighed, og inspirere til en sundere og mere
bæredygtig livsstil. Aktiviteterne tager udgangspunkt i både, alene som lokale natur og
kulturfænomener, og forholder sig samtidigt til de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne.
Naturvejledning er i høj grad lig med involvering af børnene, så krop, sanser, motorik, sproglig
udvikling og læring går hånd i hånd. Vores naturvejleder hedder Marco Brodde, og han laver
aktiviteter med børnene både i og uden for børnehaven, hele året.

Årets gang
Hver måned har et emne knyttet til sig. På den måde bliver børnene bevidste om såvel årstider,
højtider som traditioner.
Nogle gange om året har børnehaven legetøjsdag. Den dag må børnene tage 1 – 2 stykker legetøj
med hjemmefra. Hjælp dit barn med at finde noget legetøj, som de både er glade for, og som de
samtidigt er klar til dele med andre den dag. Vi hjælper selvfølgelig med at passe på legetøjet, men
kan ikke tage ansvar for, hvis noget går i stykker.

Møder og arrangementer
For at bevare og udvikle en positiv dialog vil vi opfordre jer til at møde engageret op til de
arrangementer, børnehaven indbyder til, både når det er i børnehaven og vuggestuen, og når det er
i fællesskab med de andre institutioner.

Forældremøder og samtaler
I foråret bliver der indkaldt til forældremøder med valg til bestyrelsen. Ved mødet vil både lederen
og bestyrelsesformanden orientere om året, der er gået, og hvad fremtiden vil bringe. På dette
møde afholdes ligeledes valg til bestyrelsen. Mødet er samtidigt tidspunktet, hvor forældrene kan
møde hinanden, og eventuelle spørgsmål kan blive drøftet.
I oktober tilbydes alle forældre en individuel samtale om jeres barns trivsel og udvikling. I løbet af
børnenes højskoleår, vil forældrene blive indkaldt til en samtale om skoleparathed. Der udsendes
jævnligt nyhedsbreve.

Familiearrangementer og traditioner
Fanø Børnehave og Vuggestue har mange årlige traditioner. Vi er heldigvis vant til, at alle forældre,
der har mulighed for at deltage, møder op. Det store fremmøde gør fællesskabet endnu sjovere og
hyggeligere.
Hver sensommer inviterer vi alle børnenes bedsteforældre til at være sammen med deres
børnebørn en enkelt formiddag. I efteråret inviterer vi til overnatning for alle børn, der er fuldt 4 år.
Til jul får vi besøg af julemanden, som holder juletræsfest med os. Vi holder også juleafslutning for
alle forældre og børn med æbleskiver på bål, gløgg, saft og hjemmebad. I foråret inviterer vi
forældrene til legepladsdag, hvor vi maler, bygger/reparerer børnehaven, vuggestuen og
legepladserne og slutter af med at spise sammen. Sidst i juni slutter vi året af med en sommerfest,
hvor vores førskolebørn optræder for de andre børn og forældre. Som noget helt nyt står

Side 6 af 8

forældreforeningen denne aften for at arrangere en aktivitet for at samle lidt ind til oplevelser og til
nyt til legepladsen.

Fødselsdage
Mange børn og forældre ønsker at dele noget ud, når barnet har fødselsdag. Det synes vi også er
hyggeligt. Vi beder jer tænke på, at børnemaver er små, så hellere lidt, men godt. Hvis I synes, at
det er svært at finde på noget, så kontakt os endelig, så kan vi hjælpe med forslag. Vi ønsker
naturligvis, at alle børne bliver fejret på denne vigtige dag, så de kan huske det som en rigtig god
dag. Derfor vil der blive sat flag op, sunget, råbt hurra og ønsket tillykke på dagen.
Ønsker man at have børn fra børnehaven med til sit barns fødselsdag, henstiller vi til, at man
inviterer hele gruppen eller drengene/pigerne fra den gruppe, barnet tilhører. Personalet kan
deltage i fødselsdagsfester i hjemme, hvis alle børnene i gruppen bliver inviteret, og hvis
fødselsdagen bliver holdt i tidsrummet mellem 9.30 – 12.00. Aftal dato med os inden I sender
invitationer ud. Vi ønsker ikke, at der uddeles gaver i børnehaven. Fanø Børnehave kan lånes til
afholdelse af børnefødselsdage i weekenderne. Lokaler skal afleveres rengjorte, og man skal tage sit
affald med sig hjem.

Ferie
Vi forventer, at alle børn holder ferie. Børn har lige så stort et behov som voksne for ferie, og det er
hårdt arbejde at gå i børnehave og vuggestue. Vi anbefaler, at børnene, i løbet af sommeren, som
minimum afholder 2 sammenhængende uger.

Sygdom
Ved smitsomme sygdomme skal barnet naturligvis holdes hjemme, men vi vil meget gerne
orienteres, så vi ved, om der er smitte i omløb. Vi vil gerne bede jer om jævnligt at tjekke jeres børn
for lus. Skulle I finde kryb, er I forpligtede til at give os besked.
Der er sjældent sygdomme i Fanø Børnehave og det gælder både personale og børnene. Vi tror
selv, at en del af årsagen er, at vi gør meget ud af håndhygiejne, at vi er udenfor meget af dagen.

Solpolitik
Vi følger vores solpolitik i perioden april – september for at forebygge, at børnene bliver røde,
forbrændte og/eller solskoldede. Børnene skal være smurt ind med solcreme, når de afleveres om
morgenen. Personalet smører børnene ind til middag med solcreme, der er deklareret med blå
krana (astma og allergi Danmark) og svanemærket (nordisk miljømærkning). De forældre, som ikke
ønsker, at deres børn skal smøres ind i solcreme, bede give personalet besked.

Børnehavens madpolitik
Aktive og glade børn har brug for noget godt, sundt og nærende at spise! Vi vil bede jer forældre
overveje madpakkerne så indholdet er sundt. Desuden skal der være nok til hele dagen. Vi mener
ikke, at meget sukkerholdigt spise hører hjemme i madpakken. Vi gør meget ud af at hjælpe
børnene til at spise rigtigt. Vi tilbyder børnene økologisk minimælk til frokost, suppleret med vand.
Ved særlige lejligheder tilbyder vi saft.

Huskeseddel
Det er vigtigt, at jeres barn har navn i alt, både madkasser, fodtøj, over og skiftetøj. I skal være
opmærksomme på, at børnene påklædning svarer til vejret. Dette gælder også ekstratøjet i
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garderoben.
Husk at skrive ferie samt komme/gå tider ind på intranettet. Husk, at skrive på tavlen, hvor dit barn
bliver hentet om eftermiddagen. Når dit barn lige er startet, kan det være en tryghed at have en
sovebamse, sutteklud eller lignende med.

Forældreforeningen
Fanø Børnehave og Vuggestuen har en forældreforeningen. Det årlige kontingentbeløb er på 125
kr. Det er frivilligt, om man vil være med. Pengene bruges blandt andet til oplevelser for børnene og
mindre anskaffelser til børnehaven og vuggestuen. Foreningen har blandt andet givet tilskud til
sælsafari, tryllekunster, teater, en gynge m.v.

Arrangementer på tvær af institutionerne
Der bliver ca. en gang om året invitereret til foredrag med et aktuelt emne.

Tværfagligt samarbejde
Fanø Børnehave samarbejder med PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), fysioterapeut,
ergoterapeut, talepædagog mv. således, at I og jeres barn kan få bedst mulig hjælp, hvis der opstår
problemer. Vi bruger stafetlog. Som værktøj når vi i samarbejde med jer som forældre ønsker særlig
opmærksomhed på de udfordringer mage børn kan få i deres liv i børnehaven. Der oprettes altid
stafetlog på skilsmisse børn, præmatur børn og flygtninge børn.

Sprogvurdering
Børn mellem 2,8 – 3,4 år, hvor vi vurderer, at der kan være brug for ekstra sprogindsats tilbydes en
sprogscreening. Desuden bliver 5 årige, som der har været ydet ekstra sprogindsats for, vurderet.
Sprogundervisningen vil foregå i børnehaven.

Sådan holder vi jer orienteret
Ved jeres start i børnehaven får i tildelt login koder til børneintra. Det meste af vores information
finder i på intra hvor også tilmeldinger til ferie og helligdage findes.vi vil hjælpe jer med at komme
på intra og har en forventning om at i her læser den information vi sender ud.

Nu er vi vist nået til enden
Denne informationspjece giver naturligvis ikke svar på alt, men vi håber, at den kan hjælpe lidt på
vej. Hvis I har brug for yderligere information, eller der dukker spørgsmål eller problemer op, er I
altid meget velkommen til at kontakte personalet.
Med venlige hilsner
Hele personalet og bestyrelsen
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