Daginstitutionen Fuglekær
Dommervangen 1-3
2600 Glostrup
43468510

Velkommen til den integrerede Daginstitution Fuglekær
med børn i alderen 0 -6 år
Institutionsleder Judith Stabell
Pædagogisk leder Mette Meinertz
Team leder Hanne Berentzen

Kære
Du har fået plads i Fuglekær i gruppen, som hedder ________________fra den_____
Vi glæder os til du starter, vi vil glæde os til at tage imod dig og dine forældre kl 9.30. Her skal
vi være sammen og vi skal have de vigtige oplysninger om dig og din familie.
Jeres primære voksne i opstartsfasen hedder ______________
Hvis i har lyst til at kigge forbi kan i kontakte os på telefon : 4346 8512 og spørge efter en
voksen fra __________
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Stamkort/ Tabulex
Ved barnets start udfyldes et elektronisk stamkort. Brugernavn og password er fremsendt til
jer fra pladsanvisningen. Har I glemt brugernavn og password kan et nyt bestilles ved at
trykke ”glemt password” i hjørnet på forsiden af Pladsanvisning-online.
Hvis der sker ændringer i oplysningerne, skal det omgående rettes på barnets
stamkort. Det er vigtigt, at vi altid har de rigtige oplysninger så vi kan få fat i jer,
hvis det jeres barn bliver syg, kommer til skade eller vi af andre grunde har brug for
at få fat på jer.
Se vedlagte information om tabulex.
Start i 0-2 års gruppe
At starte i institution er overvældende for et barn – alt er nyt.
Den første kontakt er et møde i institutionen, hvor forældre og barn vises rundt, og hvor
samtalen handler om at hilse på hinanden og få aftalt, hvordan barnets start skal foregå.
Desuden har personalet brug for, at forældrene fortæller lidt om deres barn og familie om der er andet
vigtigt viden om jer, som forældre vi skal være opmærksomme på, som sygdom fysisk, eller
psykisk, brug af alkohol, rusmidler, eller noget helt andet, som kan påvirke jeres barns trivsel
og udvikling?
For at få en tryg start, er det vores erfaring, at de fleste børn har brug for, at en af forældrene
Opholder sig sammen med barnet i institutionen den første uge.
Start i 2-4 års gruppe/overflytning
Når dit barn starter i børnehave eller overflyttes mellem afdelingerne har I allerede god
erfaring med ”at gå i institution” og kan derfor tilpasse starten til barnets temperament.
Aftal med barnets gruppe, hvordan det er bedst for netop jeres familie. Giv gerne barnet nogle
korte dage ved overflytningen.
Aflevering og afhentning
Alle børn og voksne starter dagen med at vaske hænder i Institutionen.
Af hensyn til Fuglekærs dag vil vi gerne vide inden kl. 9.00, om børnene er syge eller holder
fri. Hvis dit barn kommer senere end sædvanligt, vil vi også gerne have besked om det – ellers
kan i risikere at komme til ”en tom stue” eller forstyrre andre som er i gang med en aktivitet.
Vi forventer at I siger tydeligt” god morgen” og senere på dagen ”farvel” til en voksen. Det
skal helst være en fra egen stue – men ellers en anden voksen, så vi ved, hvornår vi overtager
ansvaret for jeres barn og hvornår det er jer, der har ansvaret – det giver tryghed for alle.
Hvis andre end de sædvanlige skal hente barnet, skal der gives besked på stuen.
Praktiske ting
Dit barn har brug for skiftetøj. Derfor skal der altid ligge disse ting i kassen i garderoben eller
på badeværelset (hvor de mindste børn har et rum):
• Et par hjemmesko
• Et sæt regntøj
• Et par gummistøvler
• Et helt sæt ekstra tøj
• Et sæt undertøj + strømper
• Eventuelt en sut
Alt tøj skal være forsynet med navn. Husk også at kontrollere kassens indhold jævnligt, så det
passer til årstiden og barnets størrelse.
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Barnets garderobe skal være ryddet op hver dag, når I går hjem.
Kost
Fuglekær tilbyder alle børn en sund og varieret mad. Institutionen anvender ca. 80%
økologiske råvarer i grundkosten. Vi forsøger at lære børnene gode spisevaner.
Køkkenassistenterne sammensætter maden, så børnene får en stor del af de næringsstoffer,
som de dagligt har behov for. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Madplaner kan læses på Tabulex i afdelingerne. Vi serverer ikke sukkerholdige
madvarer/drikke, som saftevand, kage mv.
Morgenmad
Børnene tilbydes morgenmad i Fuglekær, hvis de møder inden 7.45
Fødselsdage
Når dit barn har fødselsdag, vil vi gerne fejre det i Fuglekær. Vi sætter flag op, synger
fødselsdagssang, råber hurra og fødselsdagsbarnet får en lille gave. Du er som forælder
velkomne til at være med til fødselsdagen.
Børnene deler ikke ud i institutionen. Vi har valgt denne praksis, så alle derved fejres på lige
vis og til stor glæde for alle børn i institutionen - Hvis du/i inviterer til privat fødselsdag skal
invitationerne sendes privat og må ikke uddeles i institutionen. Ligesom der henstilles til at
afhentning i institutionen af grupper af børn til private fødselsdage frabedes.
Mærkedage
Vi fejrer fastelavn, afslutninger og meget andet på forskellig vis. Ved mærkedagene serveres,
der en rosinbolle. Ved forældre engementer, hvor der bliver serveret kaffe og the vil der være
æblejuice eller vand til børnene.
Sygdom

Uddrag fra: ”Smitsomme sygdomme hos børn” en vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre.
Sundhedsstyrelsen:

Hovedreglen er at syge børn ikke må møde i daginstitution, og at et barn med smitsom
sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.
Det er forældrenes ansvar at overholde denne regel af hensyn til det syge barn og af hensyn til
de øvrige børn.
Barnet er rask når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i daginstitutionen. Det vil
sige at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at det kræver særlig
pasning. Der gives almindeligvis ikke medicin i institutionen. Ved kroniske sygdomme hos et
barn, er der undertiden behov for at give medicin i løbet af dagen. Personalet kan i de tilfælde
påtage sig opgaven, såfremt der ligger en ordination fra lægen og en skriftlig instruktion fra
barnets forældre.
Legetøj
Privat legetøj tages med i Fuglekær på forældrenes eget ansvar en dag om ugen. Det vil sige,
at personalet eller Fuglekær ikke kan drages til ansvar for bortkommet eller ødelagt legetøj. Vi
bruger heller ikke tid på at lede efter bortkomne legeting.
Det er hensigtsmæssigt at begrænse legetøjet til en trøste/sove bamse eller lignende.
Se mere på Fuglekærshjemmeside:
Bl.a. lærerplaner, kostpolitik, den sunde madpakke og meget andet.
http://www.glostrup.dk/Specialsider/For-borgere/Boern-ogunge/Daginstitutioner/Fuglekaer.aspx
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