Fordeling af personalenormering på fastansatte medarbejdere
Daglig leder:
Betina Metzker
Solsikken:
Annette Nielsen: Pædagog/ 37 timer
Sanna Holm: Pædagog/ 32 timer
Rotationsvikar/studerende/Vicky 37 timer
Mælkebøtten:
Betina Lindhardt Kristensen pædagog/ 37 timer
Sanne Boldt: Pæd.medhj./32 timer
Anette Selander: Pædagog/37 timer
Kornblomsten:
Johanne Nielsen: Pædagog/37 timer
Camilla Bomholt: Pædagog/ 30 timer
Pædagogstuderende/ 32,5 timer
Øvrige:
Liv Milbo Krøier: Praktisk medhjælper/20timer

Maglemølle 10 – 12, 4700 Næstved
Telefon 55 88 71 00
e-mail: moellen@naestved.dk
Sidst revideret den: 15. marts 2021.
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Velkommen i

Velkommen til Børnehaven Møllen
Vi vil med denne folder byde jer velkommen til Børnehaven Møllen, og vi håber på et godt samarbejde med jer som forældre.

Struktur

Børnene er fordelt på tre stuer:
To stuer for de 3 til 4 årige. Stuerne hedder Kornblomsten og
Mælkebøtten .
Stuen for de 5 til 6 årige hedder Solsikken.
Selv om børnene er tilknyttet en stue er dørene åbne og mange
aktiviteter foregår på tværs af grupperne.

Hos os bliver personalet taget alvorligt og problemer bliver ikke
negligeret.
Alle har værdi og disse bruges på en konstruktiv måde. Kommunikationen er i højsædet og den når ud til alle. Der er gensidig
respekt medarbejdere og ledelse imellem.
Ledelsen tager hånd om sig selv og andre voksne i institutionen
og udviser glæde og arbejdsglæde. Der skabes mulighed for
spontanitet og økonomi til særlige oplevelser/kurser. Ledelsen
tager ansvar for sig selv og for fællesskabet.

Adresse:

Maglemølle 10 – 12
4700 Næstved
Telefon: 5588 7100
E-Mail: moellen@naestved.dk

Åbningstid:

Mandag – torsdag:
Kl. 6.30 – 17.00
Fredag:
Kl. 6.30 – 16.00
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Børnehaven Møllens pædagogiske værdier
De bærende værdier for al virksomhed i institutionen er: Demokrati, Rummelighed, Samarbejdsevne, Selvværd, Livsglæde og
Ansvarlighed. I Børnehaven Møllen betyder det for:
Børnene:
Vi anerkender børn som unikke mennesker.
Vi anerkender børnenes rolle og ønsker at de oplever, at deres
mening har betydning for fællesskabet.
Børnene lærer at respektere/acceptere sig selv, hinanden og
andre i børnehaven med hensyn til forskellighed i kultur, opvækstvilkår og alder.
Børnene får opgaver og ansvar, så de lærer samarbejde.
I børnehaven Møllen er der plads til leg, spontanitet og fordybelse i større og mindre grupper.
Børnene føler sig betydningsfulde og føler, at de hver især er
noget særligt.
Børnene kan udfolde sig og få venskaber og opleve glæde sammen. Børnene får ansvar for sig selv og for fællesskabet.
Personalet:
Vi har respekt for hinanden og for hinandens meninger og arbejder for et godt psykisk arbejdsmiljø.
Her er plads til, at vi er forskellige som mennesker.
Vi siger fra over for en pædagogisk praksis, der strider mod
vores værdigrundlag.
Vi sætter kommunikationen i højsædet og har en høj arbejdsmoral. Vi er ansvarlige over for hinanden og vores arbejdsopgaver. Vi føler os betydningsfulde for fællesskabet.
Personalet er gode til at give, lytte til og modtage konstruktiv
kritik.
Vi møder glade på arbejde og viser glæde ved, at vi har det godt
sammen. Hos os tager vi ansvar for os selv og for fællesskabet.

Vi løser konflikter ved positiv kommunikation.
Ledelsen:
Hos os er beslutningsprocedurer tydelige og gennemskuelige og
alle får mulighed for at ytre sig.
Ledelsen rummer, at medarbejderne er forskellige og derfor
også formulerer sig og handler forskelligt.
Ledelsen er ansvarlig for at synliggøre konflikter, og for at der
findes en løsning på dem.
10

Forældresamarbejde
Når jeres barn har været i børnehaven i cirka 3 måneder, tilbyder vi jer en samtale om, hvordan opstarten har været og lidt
om fremtiden i børnehaven.
Derudover afholder vi samtaler ved behov. Når barnet skal til
at gå i skole, vil der om efteråret inden være en forældresamtale med specielt fokus på skoleparathed. Endvidere afholdes
der hvert år ét forældremøde, en høstfest og et julearrangement.

Det pædagogiske arbejde
I arbejdet med børnene forsøger vi at se verden med børns øjne ved at sætte os i deres sted og handle og planlægge ud fra
det.
Vi skaber rammerne for børns udvikling og mulighederne er mange. Vi udfordrer børnene og giver børnene opgaver og ansvar. Vi lærer dem samarbejde. Vi giver dem oplevelsen af, at
der er plads til lige bestemt dem, og vi
gør, hvad vi kan, for at alle børn skal
føle sig vigtige for fællesskabet. Vi vil
have, at vi alle behandler hinanden med
respekt. Vi kan lide, at børnene leger.
Vi støtter de fællesskaber og venskaber, der opstår mellem børnene. Vi kan
lide at arbejde med vores nære omgivelser, både i byen og på vores egen
grund. Vi vil give børnene mange gode
oplevelser med at færdes i naturen. Vi
dokumenterer vores arbejde med billeder og orienteringsbreve
til forældrene, og sammen med forældrerådet lægger vi rammerne for vores læreplaner.
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Aflevering/Afhentning
Når I kommer om morgenen, skal I tjekke jeres barn ind på
Aula. Skærmen hænger i køkkenet.
Indtil kl. 7.30 siger vi godmorgen i køkkenet og børnene vinker
til jer fra køkkenvinduet.
Efter 7.30 siger vi godmorgen på stuerne og vinker der.
Når I henter jeres barn, skal I tjekke ud på skærmen i køkkenet.
Det er også vigtigt at sige farvel til en voksen, når barnet skal
hjem.
Det er vigtigt, at I skriver på Aula hvis jeres barn hentes af
andre end jer forældre.

Praktiske ”regler” som
er rare at have i orden forinden starten
Vi er en børnehave, der prioriterer ude livet højt. Når barnet
starter i børnehaven, får I en garderobeplads. Her skal I have
et helt sæt skiftetøj liggende. Barnet får brug for regntøj,
gummistøvler og en tyk trøje. Altså tøj der kan bruges efter
vind og vejr, skal der være i garderoben. Køb eventuelt en brugt
flyverdragt, som kan være fast i børnehaven. Børnene bliver
hurtigt pladrede eller våde, når de leger ude. Sutsko er nødvendige. Når I skriver navn i tøj og fodtøj, er det nemmere for alle
parter at holde styr på det. Snore i tøjet og halstørklæder
udgør en ”kvælningsrisiko”.
Det er koldt at være ude længe om vinteren,
så uldent undertøj, uldne sokker og tykke såler i støvlerne er nødvendige. Det er sjovest
at lege, når man kan holde varmen.

Hvis barnet holder fri, ferie eller er syg

Børnehaven Møllens samarbejdspartnere

Hvis jeres barn ikke kommer i børnehave, vil vi meget gerne have besked over Aula. Det kan være en fridag, feriedage eller
sygdom, der er årsagen.
Giv besked via Aula, så kan vi bruge tid på børnene i stedet for
på at tale i telefon.
Er barnet afleveret i børnehaven og bliver syg, kontakter vi
hjemmet eller en af jer på arbejdspladsen.

Vi samarbejder med nedennævnte i form af råd og vejledning
for at sikre børnenes udvikling bedst muligt. Der bliver ikke orienteret om jeres barn uden jeres viden og accept.
Vi samarbejder med følgende:
Vuggestuer/dagpleje
Skoler
Andre daginstitutioner
Specialpædagogiskvejleder
Områdepædagoger
Talepædagog
Børneergoterapeut
Sundhedsplejer
Sagsbehandler
Psykolog
Daginstitutionskontoret

Medicin
Medicin gives kun til barnet, hvis det er udleveret i original
emballage med barnets navn og dosering på æsken.

4

9

Traditioner
I børnehaven har vi en række traditioner, som vi nyder.
Fastelavn afholdes fredagen før fastelavn – de børn, der har
lyst kommer udklædte, vi leger fastelavnslege og spiser fastelavnsboller.
Plantedag afholdes i løbet af maj måned. Hvert barn tager en
udplantningsblomst og en bedsteforælder med og vi tilplanter
vores plantekasser.
Gensynsdag for de børn, der starter førskole holdes på samme
dag i institutionerne i vores område, en dag i foråret.
Høstfest holdes den første fredag i september. Der kommer
opslag op i god tid.
Julefest holdes sidst i november. Der laves juledekorationer og
vi drikker gløgg og spiser æbleskiver.

Fødselsdage
Når et barn har fødselsdag, hænger vi et skilt i garderoben. Vi
pynter stuen lidt op med flag og lys og vi synger fødselsdagssang.
Nogle børn deler lidt ud på stuen – det kan f.eks. være boller,
frugt eller andet. Læs vores sundhedspolitik. Det er ofte glæden ved at dele ud, der betyder noget og ikke mængden.
Vi synes, at det er hyggeligt at blive inviteret hjem til fødselsdag, men vores økonomi rækker ikke til, at vi kan tage hjem til
alle, der måtte invitere. Så for at gøre det ”ens” for alle børn,
fejrer vi barnets fødselsdag i børnehaven.
Hvis der afholdes fødselsdag for udvalgte børn, må I invitere
privat og ikke via børnehaven.

Forældrerådet

På forældremødet i april / maj er der valg til Forældrerådet.
I forældrerådet sidder også en repræsentant fra personalet og
daglig leder.
Forældrerådet er et samarbejdsorgan, hvor vi sparrer med hinanden.

Forældresamtaler
Vores samtaler med jer omkring jeres barn foregår ud fra en
kendt dagsorden og tidsramme, og de er til stor glæde for alle
tre parter: Barn/Forældre/Personale.

Dagsrytme i Børnehaven Møllen
…morgen:
Når vi åbner om morgenen, modtager vi børnene i køkkenet,
hvor der er mulighed for at spise morgenmad. Morgenbordet
består af havregryn/havregrød, knækbrød/rugbrød, smør og
ost. Der tilbydes mælk, vand og frugt. Morgenmaden tages væk
kl. 7.30 og derefter går vi på stuerne.
Personalet skiftes til at åbne børnehaven og kl. 7.30 er der personale fra alle stuer. Dit barn afleveres til en voksen og eventuelle beskeder gives til denne, men du er selv ansvarlig for at
tjekke dit barn ind. Det er vigtigt, at barnet får sagt farvel til
dig. Der kan vinkes fra vinduet i køkkenet eller fra stuen, hvis
barnet har brug for det. Måske har I jeres egen måde at sige
farvel på og så gør I det.

…formiddag:
De fleste planlagte aktiviteter og ture foregår om formiddagen.
Som regel starter vi kl. 9.30, men kig på stuens opslagstavle,
hvor der er konkrete oplysninger om tid, sted og aktivitet. Mange af aktiviteterne foregår udendørs.
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…middag:

Legetøj

Vi spiser vores frokost (madpakker) cirka kl. 11.00. Børnene får
vand til maden.

…eftermiddag:

Børnene må ikke medbringe legetøj hjemmefra – dog må børnene meget gerne tage deres legetøj med i Møllen og vise det
stolt frem, bare far og mor tager det med ud af børnehaven
igen.

Når vi har spist, går vi ud på legepladsen. I sommerperioden kan
det være anderledes, da vi tit er ude hele formiddagen og kan
trænge til lidt skygge om eftermiddagen. De børn, som har brug
for en middagslur, har muligheden for det i vores soverum – med
senge og sovepose. Cirka kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad og
frugt, som børnene har med hjemmefra. Hertil tilbydes vand.
Det er godt, at have både brød og frugt med til eftermiddagsmad.

…sidst på dagen:
Børnene begynder at blive hentet og vi rydder så småt op. Vi
slår os sammen i køkkenet ca. kl. 16.

Når uheldet er ude
...Husk:

Tjek dit barn ind, når I kommer og tjek ud, når i går hjem. Sig
goddag og farvel til en voksen.
Det er vores sikkerhed for, at vi altid ved, hvilke børn, der er i
børnehaven.
Det er kun voksne, der må trykke på skærmen.
Bruger barnet ble, når det starter i børnehaven, medbringes de
hjemmefra.
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Hvis jeres barn kommer til skade i børnehaven, vurderer vi for
hver gang, hvor ”slemt” det er. Vi kontakter eventuelt jer, så vi i
fællesskab vurderer, om barnet skal en tur på skadestuen. Hvis
det haster med at komme på skadestuen, tager en medarbejder
med barnet derud og I bliver kontaktet. I må derefter komme
derhen så hurtigt som muligt, da det nu er rarest for barnet, at
far eller mor er der.
Vi vil anbefale, at I er forsikret på jeres barns vegne med en
ulykkesforsikring.
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