Velkommen til Molevitten
Molevitten har fire afdelinger:
Afd. Elmedalen 2C
Afd. Kokkedalen 7
Afd. Kokkedalen 11
Afd. Langkæret 66
3540 Lynge
Klyngeleder Rikke Buron 40271211
Mail adresse: molevitten@alleroed.dk
Hjemmesideadresse: www.bhu-molevitten.dk
Kære Familier
Personalet og børn i Molevitten vil gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen.
En grundlæggende forudsætning for, at jeres barn kommer til at trives her er, at det
kommer til at føle sig tryg i omgivelserne.
Med denne information håber vi, at give jer et indblik i, hvem vi er.
Her er informationer om hverdagen og mere praktiske oplysninger.
Åbningstid:
Åbningstiden i Molevitten er mandag til torsdag fra 6.45-17.00 fredag 7.00-16.00
Obligatoriske lukkedage ligger på følgende dage:
Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtorsdag
Fredag efter Kristi Himmelfart
1. maj og 5. juni
Mellem jul og nytår
Når jeres barn begynder i Molevitten:
Når jeres barn skal til at lære at gå i vuggestue/børnehave er det godt at I har afsat
god tid til at I og jeres barn lærer de nye rammer og omgivelser at kende. Således at
I og jeres barn føler jer trygge og får skabt tilknytning til personalet, når dagen
kommer hvor jeres barn skal være i vuggestuen uden jer. Rent praktisk betyder det
at I og jeres barn de første dage skal være sammen i vuggestuen, og herefter
anbefaler vi at jeres barn de første uger har korte dage. Vi har en tæt dialog med jer
i starten omkring jeres barns opstart og trivsel i vuggestuen. Det skaber fundament
for et trygt vuggestueliv.

Sammenhænge imellem vuggestue og børnehave:
Vi arbejder tæt sammen i afdelingerne omkring sammenhænge og overgange. Når
barnet nærmer sig 3 år, nærmer børnehavetiden sig. Vi vil imellem vuggestue og
børnehave have et tæt samarbejde omkring skiftet.
I er som familie altid velkommen til at besøge den nye stue i børnehaven og hilse på
personalet og de nye venner.
Indkøring i børnehaven foregår på sammen måde som i vuggestuen. Vi anbefaler at I
har lidt tid til en blid start.
Aflevering/afhentning:
Det er vigtigt at I har en god aflevering om morgenen, den skaber fundament for
dagen for jeres barn.
Når jeres barn hentes af andre end jer forældre gives besked til personalet.
Inden I går om eftermiddagen, vil vi bede om, at I sørger for at have været i kontakt
med en personale, hvor I har kort dialog om dagen og får sagt på gensyn.

Påklædning:
Vi har brug for at jeres barn har skiftetøj liggende i institutionen.
- Undertøj - Strømper - Bukser - Bluse
- Regntøj og gummistøvler
- Hjemmesko
- Om vinteren ekstra trøje, vanter og hue
- Om sommeren sandaler, shorts, kortærmet bluse og solhat
Skriv navn i jeres barns tøj og sko.
Forplejning
Om morgenen indtil kl. 7:30 er der mulighed for at have morgenmad med.
I vuggestuen:
Om formiddagen serveres et stykke rugbrød, mælk og vand.
I skal medbringe madkasse til frokost og madkasse til frugt, og en drikkedunk med
vand, den fyldes op i løbet af dagen.
I børnehaven:
Barnet skal selv medbringe madkasse til frokost og madkasse med frugt i til
eftermiddag. I skal ligeledes medbringe drikkedunk med vand, den opfyldes i løbet
af dagen.

I øvrigt kan børnene på et hvilket tidspunkt de ønsker det, drikke vand og gå ud og
hente deres mad i køleskabet og sætte sig ved bordet og spise.
Frugtordning
Frugtordningen er forskellig i de forskellige afdelinger, vi orientere jer når i starter
om afdelingens frugtordning
Fødselsdage
Vi holder meget gerne fødselsdage i Børnehuset og har også festlige ritualer til
lejligheden.
Hvis I har lyst til at invitere hjem til fødselsdag, så vil vi gerne inviteres stuevis. Aftal
nærmere med personalet.
Sygdom
Bliver jeres barn sygt, har vi nogle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som vi skal
overholde, ikke kun af hensyn til dit barn, men også af hensyn til de andre børn i
Børnehuset. Dels på grund af eventuel smitte og dels fordi det påvirker hele
børnegruppen, hvis et barn er dårligt og kræver særlig pasning. Barnet har også brug
for ro, og det har vi ikke mulighed for i fornødent omfang at tilbyde.
Et barn er raskt, når det er feberfrit og/eller dets almene tilstand er upåvirket, dvs.
at det kan deltage i de aktiviteter, der sker i Molevitten, både indenfor og udenfor.
Medicin må ikke uddeles af personalet, medmindre det drejer sig om livsvigtig
medicin på grund af kronisk sygdom. Her har vi brug for et skriv fra jeres læge
omkring dosering.
Når jeres barn er sygt er det vigtigt, at I ringer og giver os besked.
Forsikringer
Børnehuset har ingen ulykkesforsikring, der dækker børnene. Det påhviler
forældrene at sørge for, at familiens ulykkesforsikring også dækker, når barnet er i
Børnehuset.
Ved bortkomst eller ødelæggelse af børnenes tøj, skal familiens egen forsikring
dække.
Forældresamarbejde
Personalet lægger stor vægt på, at samarbejdet med jer forældre er godt.
Det er vigtigt for vores samarbejde vi har tillid til hinanden og at I har lyst til at
komme med ideer og konstruktiv feedback.
Den daglige samtale om, hvordan dit barn trives både hjemme og i Børnehuset er
værdifuld for, at dit barn trives optimalt. Det er relevant for os at vide, om dit barn
f.eks. har haft en urolig nat, eller I har haft en hektisk morgen.

Ligeledes fortæller vi dig, hvorledes dit barn har haft det i løbet af dagen. Du er
naturligvis altid velkommen til at tale med os ved aflevering og afhentning, du skal
bare huske, at personalet er sammen med børn samtidig. Hvis der er behov for en
længere samtale kan vi aftale et tidspunkt, hvor vi har mulighed for at tale
uforstyrret.
Vi forventer, at I som forældre er engagerede og deltagende i jeres barns hverdag
her i Børnehuset og I deltager i forældremøder og arrangementer for børn og
forældre, så vidt som muligt.
Forældremøder
Der afholdes årligt forældremøde i oktober.
På forældremødet afholdes forældrebestyrelsesvalg.
Bestyrelses vedtægter kan udleveres ved henvendelse til ledelsen.

