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Velkommen til
Skovhuset
LBO Vester Hornum

Vester Hornum LBO
Hovedgaden 83 Vester Hornum
9640 Farsø
 30510998
http://lbovesterhornum.vesthimmerland.dk
mail: ubc@vesthimmerland.dk

I denne velkomstfolder får I en kort orientering om
V. Hornum LBO Skovhuset og de ting, der er vigtige
at vide
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Velkommen I Skovhuset

I Skovhuset vægter vi natur og udeliv højt, vi har nogle fantastiske naturområder tæt ved børnehaven. Vi ser fysisk aktivitet i
alle former, som noget af det vigtigste, for hele barnets udvikling (både den kognitive og motoriske).
I Vester Hornum LBO vil vi gerne opbygge en kultur, hvor I som
forældre taler med personalet i Skovhuset om alt det ,I undrer
Jer over, eller er utilfredse med. Personalet er altid villige til at
gå i dialog med Jer, dog vil der i visse tilfælde være specielle
pædagogiske foranstaltninger for enkelte børn, hvor personalet
har tavshedspligt.
Vi forventer at der mellem forældre og personale er åbenhed,
respekt og loyalitet, har I ris, sig det til os, og har I ros, sig det
til alle andre.
Vi ser glæder os til at lære Jeres barn at kende og ser frem til
et godt samarbejde.

Venlig hilsen personalet i Skovhuset.
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Vester Hornum LBO Skovhuset
Skovhuset er normeret til 40 pladser. Derudover 15% merindskrivning.
Børnene er i alderen 3 – 6 år og er fordelt på 3 stuer. Der er 2
basisstuer, 123 Krudtuglerne og ABC Krudtuglerne og så har vi en
skolegruppe som er på Troldestuen. Man går på basisstuen indtil året
før man skal starte i skole, derefter kommer man på Troldestuen .
Legepladsen bliver løbende efterset og renoveret, ligesom den overholder de krav, der er gældende for legepladser.

Åbningstider
En heldagsplads er fra kl. 6.20-16.45 .
En 30 timers plads kan benyttes indenfor
hele åbningstiden, men timerne aftales
med Skovhuset 4 uger frem.
Fredag lukkes kl. 15.40.
Skovhusets åbningstider skal respekteres!!
Børnene skal være her senest kl. 9.00, hvis ikke andet er aftalt.
Ferielukning
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag

Ugerne 29 og 30

Hverdagene mellem Jul og Nytår

24. december

31. december
Der vil dog være mulighed for pasning i enkelte centralt placerede institutioner. Spørg personalet.
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Personale på Krudtuglerne
Jensa Johannesdottir Pædagog
Hanne Nyby
Pædagogmedhjælper
Maria Lund Eje Stistrup Pædagog
Anne Lise Sørensen
Pædagogmedhjælper
Melinaa Schou
Pædagog

Personale på Troldestuen
Lis Rask
Pædagog
Kathrine Krebs
Pædagog
LBO Leder
Ulla Biisgaard

Derudover har Marian Olesen fra Hulen også timer i Skovhuset.
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Dagsrytme i Skovhuset
Kl. 6.20

Åbner fælles med Hulen

Kl. 6.20 – 8.00

Mulighed for at spise morgenmad.

Kl. 7.35

Skolebørnene sendes I skole

Kl. 8.00 – 10.30

Diverse aktiviteter.

Kl. 10.30

Samling, hvor man fx synger, læser højt mv.

Kl. 11.00 – 11.30 Madpakketid
Kl 11.45

Alle børn går på legepladsen med undtagelse af de
børn, der skal sove.

Kl. 13.30

Eftermiddagsmad.

Kl. 16.30

Samles børnene og går i Hulen

Kl. 16.45

Skovhuset lukker. Fredag lukkes kl. 15.40

Ugerytme i Skovhuset
Hver måned udleveres der en månedsplan, hvor man kan se
planlagte aktiviteter, de enkelte dage. Det er en god ide at tjekke
tavlerne I Skovhuset dagligt.
Fredage får vi tit besøg af dagplejen.
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Praktiske oplysninger
Aflevere / hente
Husk altid at kontakte en af personalet, når du afleverer / henter. Hvis
du og dit barn har ønsker, som fx at vinke sammen med en voksen,
så sig det til personalet. Husk også at sætte barnets ”komme / gåbrik”
Afhentning af ”fremmede” personer
Barnet vil ikke blive udleveret til en ukendt person uden, at der er
givet meddelelse om afhentning fra forældrenes side.

Forældreråd
Der er valgt et forældreråd i LBO’en. Forældrerådet planlægger forskellige aktiviteter hen over året f.eks. sommerfest, halloweenfest,
vintertur og arbejdsdag. Der er valg til forældrerådet til den årlige
sommerfest.
Forældremøde
Der afholdes ca.3-4 møder om året.
Hjemmeside
Vi har en hjemmeside i vores LBO. Besøg den på
http://lbovesterhornum.vesthimmerland.dk

I-pad
Skovhuset har flere I-pads. Der tilstræbes, at det er spil, der indeholder læring på forskellige niveauer.
Spillene bliver jævnligt udskiftet. Børnene får en begrænset tid til at
spille i.
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Forældresamtaler
Når barnet har været i Skovhuset i ca. 3 måneder, indkalder vi forældre til en ”hvordan går det” samtale. Vi afholder skoleparathedssamtaler, når barnet nærmer sig skolealderen. Derudover er man altid velkommen til at kontakte personalet for en evt. samtale.
Fotografering
Alle børnene bliver fotograferet i august måned I ulige år. Der
bliver taget et gruppebillede, samt portrætter af det enkelte barn.

Fravær/fri
Kommer barnet ikke i institution en eller flere dage, skal dette meddeles Skovhuset inden kl. 8.45 den pågældende dag
Frokost
Barnet skal selv medbringe madpakke med navn på, som opbevares i
køleskabet i fællesrummet. Skovhuset sørger for mælk og vand.
Personalet blander sig ikke i madpakkens indhold, men opfordrer
barnet til at starte med et stykke rugbrød.
Derudover opfordrer vi til at følge skolens “sund kost” politik.
Eftermiddagsfrugt
Barnet medbringer en ekstra madpakke til eftermiddagsmad. Vi
anbefaler, at den indeholder frugt eller grønt og noget brød, kiks,
yoghurt eller andet, der mætter.
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Fødselsdage
Kan fejres her i Skovhuset eller hjemme hos barnet.
Vi sørger for gave fra alle og der synges fødselsdagssang. Hvis fødselsdagen fejres i Skovhuset, kan man medbringe mad og drikke efter eget valg. Forældrerådet opfordrer forældre til at tænke over
mængden af sukker, som man giver børnene til fødselsdage. Er det
nødvendigt med slikpose osv..
Garderobe
Hvert barn får tildelt deres egen garderobeplads med plads til overtøj,
fodtøj og taske. Det er vigtigt, at man hver dag hjælper sit barn med
at rydde op på garderoben. Hver fredag bliver garderoben vasket af,
derfor skal alle tage deres ting med hjem om fredagen.
Hjemmesko
Det anbefales, at barnet har hjemmesko med, da gulvet kan være
koldt og evt. vådt.
Hulen– skolens SFO
Vi er pr.1/8 2012 blevet en LBO, landsbyordning, hvilket betyder, at vi
organisatorisk er en samlet enhed med den tidligere SFO. I
morgentimerne inden skole er der derfor bade SFO og børnehavebørn
I Skovhuset, ligesom børnene også kan være sammen i ferier.
Informationstavlen
Hver stue har en whiteboard-tavle ved garderoben, hvor I kan læse om
kommende aktiviteter. Husk også at læse andre opslag i børnehaven.
Det kan være månedsplaner, ferieplan eller andet.
Vi laver en dagbog for hver stue, hvori vi beskriver med ord, billeder
og lign., hvad vi har lavet i løbet af ugen.
Kommende børnehaveklassebørn
I marts/april måned tilbydes alle forældre til kommende børnehaveklassebørn samtale. Formålet er, at informere om barnets parathed til
at starte i skolen.
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Legepladsen
Børnene er på legepladsen mindst én gang om dagen – altid mellem
kl. 11.30 – 13.30.
Legetøjsdag
Om fredagen må børnene medbringe legetøj. Vi påtager os ikke
ansvaret for det medbragte legetøj. Legetøjet skal kunne være på
garde- roben. Der må ikke medbringes rulleskøjter, sværd,
sjippetov, snore, paraplyer, løbehjul. Legetøj med batteri, eller ting
der larmer, må medbringes, men det er de voksne, der vurderer,
hvornår det må bruges.
Medicingivning
Hvis barnet skal have medicin i Skovhuset – i tilfælde af kronisk
sygdom fx astma eller risiko for feberkrampe – skal børnehaven
have en skriftlig instruktion fra lægen / forældrene. Dette er for at
sikre, at me- dicinen gives korrekt.
Morgenmad
Der er mulighed for morgenmad til dem, der møder inden kl. 8.00.
Børnehaven tilbyder cornflakes, havregryn og mælk.
Man er velkommen til at medbringe egen morgenmad.
Navnemærker
Det er en fordel, at man skriver navn i barnets ting og tøj, så er det
nemmest at finde igen.
Vi har en kasse, hvor vi putter ting i, som vi ikke ved, hvem ejer.
Kørsel
Personalet kører ikke med børnene.
Kun i tilfælde af uheld, der kræver hurtig indsats.
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Påklædning/skiftetøj/fodtøj
Der skal medbringes overtøj, fodtøj og skiftetøj passende til årstiden.
Om sommeren også gerne en solhat
Regler
Vi har en del regler i Skovhuset, som er nødvendige i en institution
med mange børn. Reglerne skal sikre, at børnene ikke kommer til
skade eller skader andre.
Vi holder også bordskik, for at lære bordskik, men det er også vigtigt,
at der er ro under måltiderne, da nogen børn ellers ikke vil få spist.
Det er vigtigt at børnene ikke kravler på hegn og lågerne på legepladsen.
Rygning
Rygning er forbudt på skolens område.
Samarbejdspartnere
Talepædagog
Psykolog
BIB– Børn i bevægelse
Familiekonsulent
Inklusions konsulent
Sundhedsplejerske
Dagplejepædagog
Slik
Medbringes ikke i Skovhuset, medmindre man deler ud på stuen. Dette
aftales på forhånd med personaet.

Solcreme
Om sommeren når vejret er rigtig godt, opholder vi os meget ude.
Barnet skal derfor være smurt ind i solcreme, når det møder om
morgenen. Skovhuset sørger for solcreme resten af dagen. Hvis
barnet har behov for en speciel høj faktor eller i øvrigt har specielle
behov, er det vigtigt at børnehaven informeres.
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Sommerfest
Der arrangeres en sommerfest af forældrerådet i LBO’en.
Sovebørn
For de børn, der har brug for middagssøvn, kan det være i tidsrummet fra 11.30-13.30. Sut og sovedyr må gerne medbringes.
Vi har madras, dyne, pude og betræk.
Sundhed
Det er en god ide, at barnet har fulgt det obligatoriske vaccinationsprogram.
Syge børn
Modtages ikke i Skovhuset. Vi kontakter forældrene, hvis barnet bliver syg. Vi kontakter også forældre, hvis barnet er sløj og ikke kan
deltage i dagligdagen. Skulle der ske et uheld i Skovhuset som
kræver hurtig indsats, tager en medarbejder med på fx skadestuen.
Forældrene bliver orienteret og må hurtigst muligt komme til stede –
dette både af hensyn til barnet og personalet.
Udmeldelse
Hvis man ønsker at melde sit barn ud, skal det gøres på
www.borger.dk

