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1. Velkommen til Børnehaven Landsbyhaven.
Virksomhedsplanen er opdateret januar 2018.
Med denne virksomhedsplan vil vi byde dig og dit barn velkommen til vores børnehave.
Virksomhedsplanen vil give dig information om praktiske forhold, samt en beskrivelse af
vores målsætning og pædagogiske praksis.

2. Kort beskrivelse af børnehaven
Landsbyhaven er en selvejende daginstitution beliggende i Birkelse med gå afstand til skov
og å.
Den er daginstitution for børnehavebørn i alderen 2,11 til skolestart.
Landsbyhaven har en stue, kaldet Lilla stue for de ældste børn. I dagligdagen aldersopdeler
vi børnene. Vi har en modtagergruppe for de yngste børn. De opholder sig i væksthuset og
de tilstødende lokaler. Ældstegruppen – kaldet ”Lilla stue” har et stort og dejligt lyst lokale.
Vi har et dejligt køkken, der også fungerer som opholdsrum for børnene. Der er altid
mulighed for, at børnene kan opholde sig i hele huset.
Vedsted Friskole er Landsbyhavens nærmeste nabo, det er naturligt, at vi har et samarbejde
omkring arrangementer i forbindelse med årets højtider.
Børnehaven lejer nogle af skolens lokaler - forsamlingshus og skolens hal. Det medvirker til
at vi har nogle fantastiske fysiske rammer.
I 2014 har vi lejer en del af børnehaven ud til to private dagplejere, Laila Tjell og Sigrid
Lambertsen. De har sammen en privat dagpleje med 8 til 10 dagplejebørn. Vi arrangerer
ofte aktiviteter sammen, især til højtiderne. Vi har fælles legeområde, det giver børnene
mulighed for at lege sammen, og skabe nogle gode legerelationer store og små børn
imellem.
Forældre kan aflevere børn i alderen 0 til 6 år på samme adresse.

3. Lidt historie om Landsbyhaven
I 1968 startede Vedsted Friskole en børnehaveklasse som én af de første skoler i landsdelen.
Der var mange tilmeldinger, 30 børn, også børn der ikke var gamle nok til at gå i
børnehaveklasse.
Der blev for disse børn, 14 i alt, oprettet en legestue to eftermiddage om ugen i de samme
lokaler.
Legestuen udviklede sig hastigt til at være et tilbud alle eftermiddage på hverdage. Senere
fremkom forældreønsker om, at de også kunne være der om formiddagen. Det førte til, at
skolen i 1980 byggede den nuværende børnehavepavillon (den nuværende Lilla stue) til
brug for børnehaveklassen, og legestuen benyttede de tidligere børnehaveklasselokaler.
I 1990 bliver behovet for en legestue, der kunne dække behovet for pasning i lighed med en
børnehave større, og i 1991 blev der foretaget en tilbygning til pavillonen, og
børnehaveklassen flyttede tilbage til de nuværende børnehaveklasselokaler, og legestuen
overtog pavillonen.
Legestuen var nu reelt ikke længere en legestue, men en børnehave.
Behovet for plads udviklede sig, og det førte til opførelsen af ”væksthuset” i midten af
90’erne og sammenbygningen med den gamle garage, ”Klubben”.
Det førte til oprettelse af børnehaven som en børnehave, der fik navnet Landsbyhaven. Der
blev søgt om tilskud til driften. Det blev imødekommet fra alle de tre kommuner, hvorfra
børnehaven havde børn fra, Aabybro, Pandrup og Brovst kommune.
Landsbyhaven kunne derefter starte som selvstændig institution den 1. august 1999.

4. Det er Landsbyhavens mål
 at skabe et pædagogisk trygt miljø, hvor børnene er glade for at komme og hvor børn
og voksne trives i en overskuelig hverdag
 at skabe optimale udviklings- og udfoldelsesmuligheder ud fra vores kendskab til og
erfaring med børn og de muligheder, vi har
 at skabe et åbent og positivt forældre- personalesamarbejde med respekt for
hinandens forskelligheder
Gennem vores målsætning er vi med til at skabe trygge og harmoniske børn og give børnene
en spændende og oplevelsesrig barndom. En barndom, der har sin egen værdi, hvor barnets
leg, aktivitet og skabertrang er mål i sig selv.

5. Pædagogisk praksis
Det har stor betydning for os, at børnene får en oplevelse af, at alle er en vigtig del af
fællesskabet.
Hver dag starter vi med ”rundkreds”, hvor vi har tid til at lytte til det enkelte barn. Vi
synger, leger sanglege, rim og remser.
En gang ugentlig har vi ”musikalsk værksted”, der ledes af en musiklærer. Vores lokale
plejehjem danner rammen om yngstegruppens musik ca. en gang om måneden.
Vi laver aktiviteter der tager udgangspunkt i, hvad der rører sig i børnene.
Andre gange sættes aktiviteterne i gang af de voksne. Ofte er det et tema der forløber over
længere tid, hvor børnene har tid til at fordybe sig i et emne.
For at udvikle børnenes kreativitet og fantasi, arbejder vi med flere forskellige materialer
f.eks. papmache, ler og naturmaterialer. Vi lærer også børnene at udtrykke sig gennem at
tegne og male.
Vi syntes, det er spændende at følge børns kreative udvikling, det vægter vi højt i vores
pædagogiske praksis. Aktiviteterne flyttes selvfølgelig ofte udendørs.
Årstiderne følges og tages op, naturen er et naturlig rum at opholde sig i, hvad enten det er
på vores legeplads, eller på ture ud af huset. Nordjyllands Trafikselskab giver os mulighed
for at udforske naturen så langt borte som vi har lyst til.
Vi samler larver og ser dem forpuppe sig og følger deres forvandling til sommerfugl om
foråret.
Til alle årstider laver vi mad over bål.
Børnene får herigennem forståelse for naturens sammenhæng. Derved lærer de at omgås og
respektere naturen.
De aktiviteter der foregår i lokalsamfundet tager vi del i, f.eks. den årlige byfest.
Vi giver plads til leg, både ude og inde, da det er gennem legen, indtryk og oplevelser
bearbejdes. Nye færdigheder øves og prøves.
Den sociale færdighed trænes. Det giver også mulighed for leg uden voksen indblanding.
F.eks. kan en gruppe børn, der har alderen til det, lege i skoven ved siden af børnehaven.
Ofte tager vi på ture. Det kan være til skoven, stranden eller tur til omegnens byer,
zoologisk have, museumsbesøg, besøg i andre børnehaver, besøg på grønttorvet i Ålborg.
Det er vigtigt for os, at holde fast ved årets højtider og traditioner.

Hvad du husker, glemmer du.
Hvad du ser, husker du.
Hvad du prøver, forstår du.
Kinesisk ordsprog

6. Vision
Alle børn har et godt børneliv med optimal mulighed for læring og udvikling.
Det er værdifuldt at:
- Børnene er medskaber af egen læring og udvikling
- Børnenes oplevelser baseres på leg, spontane og tilrettelagte læringssituationer
- Børnene oplever sig som en del af fællesskabet
- Børnene møders positiv og anerkendende
- Forældrene er aktive samarbejdspartnere
- Børnene møder et anerkendende læringsmiljø
- Børnenes læring og udvikling udfordres med udgangspunkt i de individuelle
potentialer og forudsætninger
- Børnenes sociale samspil understøttes gennem prioritering af nære relationer
- Der er tæt samarbejde mellem børnehave og familie

7. Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering
I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores
dagligdag.
Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede mål.
Den pædagogiske lærerplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i
børnehaven. Læreplanerne skal sikre at vi kommer rundt omkring hele barnet.
De voksne skal være nærværende og anerkendende og gode rollemodeller for børnene.
Tillid og tryghed er en forudsætning for læring.
Siden1. juli 2010 har vi tænkt børnemiljøet ind i de 6 læreplaner. Børnemiljøet bliver en del
at det pædagogiske arbejde, sammen med læreplanerne.
De ansatte vil sammen med bestyrelsen undersøge børnemiljøet i børnehaven, hvert andet år
I forbindelse med de forskellige temaer vil vi tænke børnemiljø, som en del af processen.
Det handler om de fysiske, æstetiske og psykiske børnemiljøer. Vi har i børnehaven lavet en
kortlægning af vores børnemiljø. Gennem et skema som forældrene har udfyldt sammen
med deres børn. Det er evalueret sammen med bestyrelsen. I efteråret/vinteren 2014 og
2015 vil vi til vores forældresamtaler, med de enkelte hjem lave en ny analyse af børnenes
psykiske børnemiljø.
Det fysiske børnemiljø:
Handler om det fysiske børnemiljø, de fysiske rammer indendørs og udendørs. Sikkerhed og
sundhed er også en vigtig del af et godt børnemiljø.
Det psykiske børnemiljø:
Det psykiske børnemiljø handler om hvordan børnene har det med hinanden, og med de
voksne. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab, venskaber, tryghed, tillid, omsorg,
medbestemmelse til en positiv hverdag.
Det æstetiske børnemiljø:
Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnene i hverdagen.
Det har stor betydning for, om børnene oplever børnehaven som et rart sted at være, og om
børnene får lyst til at udfolde sig.
Kortlægning af det fysisk og æstetiske børnemiljø:
Stuerne.
- Stuerne er godt indrettet mht. lyd og lys
- Stuernes indretning og størrelse er der rimelig god tilfredshed med
- Gode muligheder for at skabe aktiviteter i små grupper
- Mange vinduer i børnehaven, som er placeret i børnehøjde
- Hygiejnen på stuerne er god. Bordene bliver tørret af før og efter spisning og der
fejes på stuerne efter spisning.
- Børnene samles inden måltiderne og stuen går samlet ud og vasker hænder.
- De fleste stole og borde på stuen er små. I køkken/alrum er der høje borde og høje
børnevenlige stole med støttepind til fødderne.

Køkken:
- Køkkenet ligger centralt i huset. Børnene kan følge med i det der foregår i køkkenet.
- Der er hævet gulv, så børnene kan deltage i madlavning.
- Der er i køkken/alrum taget højde for at det også er et aktivitetsrum for børnene.
Garderobe:
- Pladsforholdene i garderober er der mindre tilfredshed med.
- Og der er trængt når alle skal ud og ind.
- Oprydning i garderoben er mindre god.
- Børnene kan selv nå deres ting.
- Der bliver hurtig beskidt i garderoben
Toiletforhold:
- På toiletter er der 4 vandhaner, fire sæbebeholdere og aftørringsservietter som sidder
nemt tilgængelige for børnene.
- Der er et lille toilet til de yngste børn og tre toiletter i almindelig størrelse.
- Det lille toilet for de mindste børn er ikke lukket af. De tre øvrige toiletter på
badeværelset kan to af dem låses og et er med forhæng.
- Pusleforholdene er tryghedsskabende, puslebordet er på børnetoilettet og er placeret
således, at det barn der bliver puslet kan have en god kontakt med den voksne.
- De ældste børn har ikke altid en voksen med når de går på toilettet, med de voksne
opfordre børnene til at vaske hænder efter toiletbesøg.

Læreplanen er et arbejdsredskab for personalet i børnehaven. Vi skal sikre følgende
områder:
1. Alsidig personlig udvikling
2. Sociale kompetencer
3. Sproglig udvikling
4. Krop og bevægelse
5. Naturen og naturfænomener
6. Kulturelle udtryksformer og værdier
Alsidig personlig udvikling:
Vi vil udvikle børnenes personlige kompetencer, for derved at opnå identitet, øget selvværd
og udvikling af initiativ, koncentrationsevne og nysgerrighed. Det er en forudsætning at
børnene føler sig anerkendte.
Så barnet oplever:
- At være værdifuld i fællesskabet
- At kunne håndtere følelser
- At kunne bruge fantasi og kreative evner
- At kunne forstå egne følelser og behov

Sociale kompetencer:
Vi vil støtte børnene i at mærke sig selv og andre, så de kan indgå i et samspil og sociale
relationer. Det har stor betydning at vi voksne er gode rollemodeller. Og har øje for det
enkelte barns udvikling. Således at det enkelte barn udvikler:
- Barnets evne til at indgå i fællesskaber
- Barnets udvikling af empati og omsorg
- Barnets accept af forskellighed
- Barnets evne til at etablere venskaber
- Barnet skal støttes i at forstå andres følelser og handle derefter
- Barnet skal støttes i at forstå egne følelser
- Barnet skal mødes med anerkendelse
Sprog:
Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig. vi skal være medvirkende til at udvikle
børnenes sprog og fremme:
- Barnets evne til at skabe kontakt og kommunikere
- Barnets udvikling af ordforråd
- Barnets udvikling af begrebsforståelse
- Barnets nysgerrighed og interesse for tegn og symboler
- Barnets evne til at forstå og anvende kropssprog
- Barnet skal støttes til sproglig kreativitet
- Barnet skal støttes i at udvikle sin fortællerglæde

Krop og bevægelse:
Vi vil give børnene mulighed for at opleve glæde, velvære og selvværd gennem fysisk
aktiviteter, og give dem kendskab til kroppens funktioner og fremme:
- Barnets udvikling af motoriske færdigheder
- Barnets indsigt i kroppens betydning for sundhed
- Barnet skal gennem leg udfordres motorisk
- Barnet skal have respekt til egne og andres krop
- Barnet skal have kendskab til sundhed
- Barnet skal støttes til at bruge alle sanser

Natur og naturfænomener:
Vi vil skabe grundlag for børnenes glæde og nysgerrighed, forståelse og respekt for natur og
miljø, og fremme:
- Barnets lyst til at opleve, lege og færdes i naturen
- Barnets lyst til at bruge fantasien og eksperimentere
- Barnets lyst til at bruge alle sanser i naturen
- Barnets muligheder for fordybelse
- Barnet skal have mulighed for at bruge naturens materialer
- Barnet skal have mulighed for at lære om naturens dyreliv
Kultur og kulturfænomener:
Vi vil give børnene mulighed for at udvikle varierende udtryksformer. Introducerer dem for
bl. a. musik, teater, sange og dermed fremme:
- Barnets kyst til at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til
forskellige kulturelle udtryksformer og oplevelser
- Barnets kendskab til lokalsamfundet
- Barnets adgang til musik, teater, litteratur og kunst
- Barnets kendskab til traditioner – herunder lege og sanglege
- Barnets adgang til forskellige materialer og redskaber

Dokumentation af vores mål:
I børnehaven dokumenterer vi vores mål på forskellig vis. Afhængige af hvilket tema vi har
arbejdet med. Dokumentationen foregår f.eks. ved:
-

Samtaler mellem forældre og ansatte
Vi fotograferer processerne og det færdige resultat
Opslag i vores gang, eller på stuerne
Udstillinger på stuerne, biblioteket eller i lokalsamfundet
Nyhedsbreve uddeles til hvert hjem i børnenes ”dueslag”
Optrin og udstilling til forældre arrangementer
Nyhedsbreve sættes på hjemmesiden

8. Børn med særlige behov:
I børnehaven tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, barnets stærke og svage sider.
Oplever vi at et barn har brug for ekstra hjælp, tager vi i samarbejde med forældrene,
kontakt til Pædagogisk, Psykologisk rådgivning i Jammerbugt kommune.
Enkelte børn har en udviklingsplan som danner grundlag for vores arbejde.
Der kan også være børn som har andre særlige behov som:
-

Svære perioder i deres liv, eks. sygdom eller dødsfald i familien
Motorisk udvikling
De urolige børn
De stille børn
Sproglige vanskeligheder
Børn med svage relationer
Sensitive børn

For alle børn gælder det at vi er nærværende og anerkendende i vores daglige arbejde. At vi
tager udgangspunkt i det enkelte barn når vi tilrettelægger eks. aktiviteter, så de tilpasses det
enkelte barn.
I perioder laver vi aktiviteter hvor børnene er aldersopdelte. Det kan medvirke til at der
bliver skabt plads til det enkelte barn.
Der skal altid være plads til et tæt forældresamarbejde.

9. Forårsbørnehave
I 2004 besluttede vi, at vi ville afsætte mere tid til arbejdet med førskolegruppen. Gruppen
består af de ældste børn i børnehaven nu kaldet Forårsbørnene og to til tre ansatte.
I løbet af året laver vi flere aktiviteter for netop denne gruppe, dog vil vi gerne arbejde mere
målrettet.
Forårsbørnehaven begynder hvert år ca. 1. april og slutter til skolernes sommerferie.
Fysisk har vi vores ”base” i et lokale som vi lejer af Vedsted Friskole. Lokalet ligger
centralt i forhold til Landsbyhaven. Samtidig er det tæt forbundet med nogle af skolens
faglokaler, som gymnastiksalen, sløjdlokalet og musik.
Tæt derved ligger ”Lærkehaven” et dejligt legeområde med bålplads og en spændende
junglesti.
Hvorfor:
Når børnene begynder i børnehaveklasse, stilles der store krav til dem. Vi vil gerne være
med til i højre grad, at forberede dem til skolestart.

Vores mål:
Vores udgangspunkt skal være netop denne gruppe børn, og det der rører sig i dem.
Områder vi specielt vil være fokuseret på:
- styrke børnenes selvtillid/selvværd
- ansvarlighed overfor dagens opgave
- at kunne give udtryk for egne følelser og behov
- at være aktivt lyttende
- at udvise fællesskabsfølelse
- at have respekt for hinanden
- at udvikle børnenes sprog
- at udvikle fantasi og kreativitet
- at have tid til fordybelse
- at udvikle børnenes grovmotorik
- at udvikle børnenes finmotorik
- at udvikle deres selvstændighed
- at kunne tilsidesætte egne behov
Forårsbørnehaven startede oprindeligt som et lille eksperiment, det har dog udviklet sig til
en fast aktivitet i Landsbyhaven. En periode som tilgodeser de ældste børn i Landsbyhaven
på optimal vis.

10. Forældresamarbejde
Det er vigtigt for os, at forældresamarbejdet fungerer bedst muligt.
Giv dig derfor god tid, når du afleverer dit barn.
Har du tid, er du altid velkommen til at være med dit barn i børnehaven, evt. deltage i
vores samling.
Det er også vigtigt, at I fortæller os, hvis der sker forandringer i jeres barns hverdag. Det
kan være med til at give barnet en god dag i børnehaven.
Er der vigtige ting, I gerne vil snakke med os om udenfor børnehavens åbningstid, er I
velkomne til at ringe til os privat.
Når jeres barn er ”faldet til” i børnehaven, typisk i løbet af 1 til 3 måneder afholder vi en
forældresamtale.
I februar/marts måned indbyder vi jer til forældresamtale omkring jeres barn. Det kan også
være jer, der ønsker en samtale. Giv os da besked.

11. Øvrige forhold





at I viser interesse for jeres barns hverdag i børnehaven
at I støtter os i, at barnet udvikles til at blive selvhjulpet
at I holder jer orienteret med oplysninger på opslagene i børnehaven
at I sørger for, at der er skiftetøj med, og der er navn på tøjet

12. Kørsel.
Vi kører ikke med jeres børn i vores private biler. Ganske enkelt fordi vi ikke har mulighed
for at spænde dem forsvarligt fast. Er I bosat i et område hvor NT ikke køre ud, er I
velkommen til at leje en bus til børnefødselsdage.

13. Tværfagligt samarbejde.
Kompetence - møder
Vi har samarbejde med andre faggrupper som talepædagoger, psykologer, sagsbehandlere
og ergoterapeuter.
Dette samarbejde mener vi er meget vigtigt, da det giver os viden om, hvordan vi skal tackle
specielle problemer.
I kan også som forældre trække på disse faggrupper.

14. Normering
Børnehaven er normeret til gennemsnitlig 42 fuldtidsbørn, dog op til 55 i forårsmånederne. I
forårsmånederne er der forårsbørnehave og de ældste børn vil opholde sig i andre lokaler,
med egne toiletter.

15. Aflevering og afhentning
Vi samler børnene hver dag kl. 9.00 til en samlingsstund, derfor henstiller til jer, at I
kommer med børnene inden kl. 9.00, eller efter 9.30.
Ved afhentning lægger vi meget vægt på at I er omhyggelige, med at sige farvel, så vi ved,
hvilke børn der er hentet.
Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn hentes af én, der for os er fremmed.

16. Fravær og sygdom
Holder dit barn fridag, eller er hjemme på grund af sygdom, vil vi gerne have besked.
17. Telefon i børnehaven
I er altid velkommen til at ringe til børnehaven. Dog helst ikke i tiden 9.00 til 9.30, da vi der
har samling på stuen.
18. Telefontid på kontoret
Kontorets daglige åbningstid er kl. 7.30 til 14.00.
19. Ferie O - Lukkedage
På skolelukningsdage som efterårsferie (uge 42), vinterferie (uge 8), hverdage i forbindelse
med påske, kr. himmelfartsdag, mellem jul og nytår og sommerferien tilbyder
Landsbyhaven en ordning som vi kalder ”feriekufferten”.
Den er bemandet med det kendte personale, og enkelte vikarer. I får en tilmelding ca.
1måned før som afleveres i børnehaven.
Der er dog et lille MEN.
Feriekufferten er dyr for børnehaven, da der bruges mange personaletimer på ganske få børn.
Derfor vil vi opfordre jer til at være omhyggelige når I tilmelder jeres barn til feriekufferten. En del
melder til og kommer ikke det er så ærgerligt at sætte personale på og så viser det sig at der ikke
er brug for det - timerne er spildt. De timer og penge kunne bruges meget bedre i vores hverdag, til
glæde for alle børn. Derfor vær ekstra omhyggelige når I tilmelder jeres barn. Tak for hjælpen.

20. Fødselsdagsordning
Som forældre bestemmer I, hvordan I ønsker, der skal holdes fødselsdag for jeres barn. I
kan holde den hjemme, eller vi kan hjælpes ad med at holde den i børnehaven. Vi har en
gammel tradition, der går på, at børnene giver hinanden en lille gave til ca. 20 kroner. Vær
opmærksom på at vi skal kunne komme til hjemmet med offentlig transport. Vi køre ikke i
private biler, på grund af sikkerheden. Men lejer I en bus kommer vi meget gerne.

21. Musikalsk værksted
Musikalsk værksted er en musikaktivitet, hvor sang, rytmeinstrumentspil og leg/bevægelse
er i centrum. Aktiviteten har – udover at stimulere børnenes glæde ved at synge, spille og
lytte til musik – til formål at bidrage til at udvikle børnene motorisk, følermæssigt og socialt
samt give børnene nogle sanse- og stemningsoplevelser. Vi har musik en gang om ugen.
AT VÆRE MODIG
ER AT GØRE NOGET
MAN NÆSTEN
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22. Svømning i Aabybro hallen
Vand fascinerer børn. I vandet boltrer børn sig frit, leger med hinanden og de voksne.
Denne fortrolighed, glæde og spontanitet hviler i sig selv og tager udgangspunkt i børns leg,
men forbereder samtidig børnene til senere hen at kunne modtage svømmeundervisning.
Der er altid livredder til stede, og børnene har luffer og bælte på. Vi svømmer i
varmtvandsbassinet
Svømning er en aktivitet vi vægter meget højt, d.v.s. at vi sjældent aflyser svømning, ej
holder fødselsdag på svømmedage. Dog aflyses svømning hvis der er sygdom i
personalegruppen, vi bruger ikke vikarer til at tage med til svømning. Da det er et stort
ansvar at gå til svømning, og kræver at personalet kender børnene og reglerne i
svømmehallen.

23. Forsikringsforhold
I medierne har der været gjort opmærksom på forsikringsforhold i de kommunale børnehaver.
Derfor vil jeg gerne gøre opmærksom på at I som forældre selv skal købe en ulykkesforsikring til
jeres børn. Det er vigtigt at I er opmærksomme på dette.

Forsikringsforhold for Børnehaven landsbyhaven
Når jeres børn går i børnehaven er de ude af jeres varetægt i få til mange timer dagligt. Så
længe børn er i børnehavealderen, tænkes der måske ikke så meget på, at børnene kan
komme i situationer, hvor der opstår spørgsmål om ansvar og forsikringsforhold. Ofte sker
det, at forsikringsforhold først påkalder sig opmærksomhed, når der opstår ansvar og
forsikringssituationer.
Derfor kort om forsikringsforhold:
Landsbyhaven har en lovpligtig erhvervsforsikring, der dækker skader på børn i børnehaven
eller deres ejendele, der skyldes forhold, som Landsbyhaven er ansvarlig for i
juridisk/forsikringsmæssig forstand.
Det er skader, der er forårsaget af uforsvarlige aktivitet.
Vi går ud fra, eller kan anbefale, at alle forældre har en familie-/indboforsikring, hvor børn
er dækket ved skader efter ulykker, samt tandskader.
24. Parkering
Når I henter og bringer jeres børn, henstiller vi til, at I ikke parkerer jeres bil på den smalle
Terpsvej, eller ved indkørslen til børnehaven, men bruger parkeringspladsen på Mejerivej.
Husk at slukke motoren.
25. Påklædning
Giv dit barn praktisk tøj på – tøj som passer til vejret, vi er ude hver dag uanset vejr og vind.
Husk regntøj og gummistøvler, huer og vanter. Hætte Snorre og halstørklæder må ikke
komme med i børnehave.

26. Madpakker
Børnene skal hver dag medbringe madpakker til frokost. De vil få vand at drikke dertil.
Børnene må ikke medbringe juice, saft eller lignende.
GLÆDEN ER AT
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27. Legepladsen
Vores legeplads består af to områder, en på hver side af huset, samt en lille gårdhave ved
yngstegruppen. Alle børn er ude hver dag, ofte laver vi aktiviteter på legepladsen og spiser
ude. Når alle børn er ude, er der personale på begge sider af huset. De ældste børn i
børnehaven kan opholde sig alene på legepladsen max 5 børn ad gangen.
Vi bruger ofte legepladserne hele dagen, når vejret tillader. Vores legeplads er opdelt i flere
små legeområder, hvor børnene kan fordybe sig i legen. Ofte bruges legepladsen til
aktiviteter i forbindelse med vores emner i grupperne. Vi tænder ofte bål og laver mad. Når
børnene leger ude, er de i deres rette element.
Legepladsen er certificeret og godkendes af en godkendt legepladsinspektør, børnehaven
laver logbog.

28. Eftermiddagsmad
I får en kalender med jeres barns navn på, den dag skal i medbringe eftermiddagsmad til alle
børn. Vi har lavet katalog med forslag, i kan selvfølgelig også selv finde på. Måltidet skal
bestå af brød, frugt og grønt. Det skal være klar til servering hjemmefra. Det er selvfølgeligt
frivilligt om i ønsker at være med. Vi har lavet en folder som i får med hjem, med forslag til
eftermiddagsmad.

29. Åbningstider
Børnehaven har åbent hver dag fra kl. 6.00 – 17.00 (fredag dog til kl. 16.30). I feriekufferten
en der åbent i det omfang du har tilmeldt dit barn.

30. Sove til middag
Der er mange børn der har brug for en middagssøvn. Vi reder op i det inderste rum, så de
børn der har behov for en lur, kan sove i ro. Børnene bliver puttet af en fast voksen, når de
sover holder vores køkken-alf godt øje med dem. De har en kasse til deres egen dyne, og en
lille kasse til sovedyr/sut.

31. Sygdom
Vi modtager ikke syge børn i børnehaven. I tilfælde af kronisk sygdom giver vi børnene
medicin, efter henvisning fra lægen. Det kan f.eks. være astma. Vi tager naturligvis hensyn
til kostallergi. Har børnene været syge, må de først komme i børnehaven igen, når de er
raske nok til at klare hverdagen.
Retningslinier for tilbagevenden efter følgende sygdomme er:
Kighoste:

Når barnets hoste ikke længere giver problemer.

Skoldkopper:

Når alle blære er tørret ind og skorpedækket.

Øjenbetændelse: Når barnet er i behandling.
Lus:

Når barnet er i behandling. Husk at gentage behandlingen.

Børnesår:

Når sårene er tørre og skorperne faldet af.

Maveinfektion:

dvs. diarre og opkastning. Når afføring er normal og opkastning ophørt.

Andre:

Forkølelse, influenza, forkølelsessår, børneorm m.fl. Her gælder at
barnet skal være rask.

32. Aktiviteter og traditioner

GØR DET DU KAN
MED DET DU HAR
DER HVOR DU ER

Vi planlægger en del aktiviteter for børnene. Vores aktiviteter planlægger vi ud fra følgende






Hvad der rører sig i børnene
Årstiden – jul, fastelavn, påske.
Vores gamle traditioner.
Gode ideer fra forældre.
Udefra kommende indbydelser.

Børnene har brug for tid og rum til at lege. Legen har stor betydning for børnenes udvikling.
Som pædagoger kan vi være med til at skabe nogle spændende og udfordrende aktiviteter
for børnene. Ture ud af huset er en stordel af vores hverdag. Det giver os mulighed for at
studere den verden vi befinder os i, og udnytte de muligheder der er udenfor børnehavens
rammer.
De 6 læreplanstemaer rummer spændende muligheder for aktiviteter. Læs mere under
”Læreplaner”
1. Alsidig personlig udvikling
2. Sociale kompetencer
3. Sproglig udvikling
4. Krop og bevægelse
5. Naturen og naturfænomener
6. Kulturelle udtryksformer og værdier

33. Landsbyhavens kostpolitik.
Vi vil gerne bidrag til, at børnene får en sund og ernæringsrigtig kost.
Samtidig har det stor betydning, at børnene lærer/oplever, hvor ingredienserne og råvarerne
kommer fra. Årstidens menu er et spændende emne at arbejde med.
Vi kan være med til at give børnene nogle regler omkring bordskik og gode vaner omkring
hygiejne. Enkelte børn har allergi, det må vi tage højde for ved tilberedning af mad.
Har i som forældre ønsker omkring jeres barns kost, tager vi naturligvis hensyn.

Ved vores første møde med jer forældrene oplyser vi om Landsbyhavens holdning til kost.












Børnene kan have morgenmad med hjemmefra – vi tilbereder gerne havregrød.
Børnene skal have en madpakke med hjemmefra til frokost. Dertil får de mælk.
Børnene må ikke medbringe juice, saft el.lign.
Når vi tilbereder mad i børnehaven er det sund mad.
Vi laver sommetider mad over bål.
Børnene må gerne spise en mad, eller et stykke frugt ”udenfor spisetid”.
Lave spændende og traditionsrig mad til højtider f.eks. hjemmelavet medister i
metervis. Eller steger ål om efteråret.
Skabe ro omkring spisetiden og lære børnene bordskik.
Forældrene giver på skift eftermiddagsmad til alle børn. Vi opfordrer til, at det er
sundt og ernærende.
Husker børnene på, at man vasker hænder før og efter måltidet.
Ved fødselsdage er det barnet og forældrene der vælger menuen.

Vores erfaringer:
Vi oplever at børnene generelt har en sund madpakke med hver dag – groft brød, frugt,
grøntsager. Alle børn får mælk til frokost. Til eftermiddagsmaden drikker vi vand.
Vores ordning omkring eftermiddagsmad, hvor forældrene på skift laver mad, fungerer
fantastisk godt. De fleste bestræber sig på, at lave noget sund til eftermiddagsmad, som
også er mættende. Vi får mange positive tilbagemeldinger. Indimellem må vi udveksle
opskrifter. Vores eftermiddagsmad har udviklet sig til en rolig og hyggelig stund. På
opslagstavlen i gangen er der en liste, så I forældre kan følge med i hvad jeres barn har fået
til eftermiddagsmad
34. Dagsrytme.
6.00: Børnehaven åbner. Personalet bestræber sig på, at møde barn og forældre i
garderoben, hvor vi siger godmorgen til hinanden. Nogle forældre eller børn har måske en
besked, de vil aflevere.
Nogle børn vil gerne have en voksen med hen til vinduet for at vinke farvel til far eller mor.
Har man brug for hjælp, giv os da besked, da det er vigtigt, at barnet bliver afleveret på en
god og rolig måde, og får sagt ordentligt farvel til far og/eller mor.
Børnene kan medbringe morgenmad, som vi hjælper dem med at finde. I den lyse tid er der
mange børn, der ønsker at komme udenfor at lege.
9.00: Samles vi på Lilla stue til rundkreds (samlingsstund). Rundkredsen er fast hver dag.
Den er for os, en meget vigtig tid på dagen og dermed noget vi prioriterer højt.
I vores rundkreds begynder vi altid med at råbe børnene op. Er der børn, der er fraværende,
får de øvrige børn at vide hvorfor – om de er syge – har fridag – eller andet. Det giver
børnene en fornemmelse af, at de er betydningsfulde og, at de hver især betyder noget for
vores fællesskab.
I rundkredsen har børnene også tid og ro til, at fortælle for de øvrige børn. Ligeledes er det
vigtigt, at børnene lærer at lytte til hinanden. Det er til tider en vanskelig proces, men meget
lærerigt for børnene.
Rundkredsen består også af sange, rim og remser, som bl.a. har til formål at styrke børnenes
sprog.
Vi leger mange lege, gamle og nye sanglege.
11.00: Vi samles på stuerne, hvor vi får en historie.
11.30: Vi spiser vores medbragte madpakker. Alle går herefter ud og leger enten i haven,
på legepladsen eller i skoven (anlægget). Personalet vasker op, rengøre stuerne og lufter ud.
Vi er ude indtil kl. 13.30. Derefter kan børnene vælge om de vil være ude eller inde. Vi
oplever, at mange børn bliver ude til sidst på eftermiddagen.
Legepladsen bliver ikke lukket før børnehaven lukker.
13.30: Der bliver dækket op til eftermiddagsmad. De børn der er tilbage samles til
historielæsning, hvorefter de stille og roligt samles til eftermiddagsmad. Det barn der har
eftermiddagsmad med, deler ud og siger så vær så god.
Efter eftermiddagsmaden vælger børnene om de vil være ude eller inde. Børnene leger
hvad de selv ønsker, indtil de bliver hentet af deres mor og/eller far. Vi siger pænt ”farvel
og tak for i dag”.

35. Satsningsområder
Områder som vi har gjort en særlig indsats for at forbedre.
Arbejdsmiljø.
Støj – akustik - lys
Vi har i de sidste på år arbejdet en del med arbejdsmiljø. Vi har valgt en
sikkerhedsrepræsentant. Både leder og sikkerhedsrepræsentant har været på
sikkerhedskursus.
Helt specielt har vi arbejdet med støj – lysforhold. Vi har forbedret vores lokaler, ved at
gøre dem lysere. Vi har sat flere lamper op og ligeledes fået flere vinduer og døre med glas
i. I 2012 skal Blå stue renoveres, og der kommer nyt lys i lokalerne. Det vil forbedre vores
lokaler væsentligt.
Støj – akustik er mere komplicerede at arbejde med. Vi har rekvireret nogle foldere. Der
beskriver støjforhold i daginstitutioner. Der er mange muligheder for at søge oplysninger og
viden om støj – det er et område som der altid skal arbejdes med. Vi har skiftet næsten alle
plast og trækasser ud med pil og søgræskasser. Sat filt under alle stole og borde. det
dæmper støjen væsentligt.
I vores nye bygninger har vi et specielt godt gulv, belægning som vi har valgt, er ekstra
støjvenligt. Loft og væg beklædning og tager maximalt hensyn til støj.
Vi. reducere inde tiden, f.eks. ved at gøre udefaciliteterne mere attraktive.
Det er et spændende emne at arbejde med, og det er helt sikkert også aktuelt i vores
institution.
Kvalitetskriterier:
Vores mål er at få støjen bragt ned, på et så lavt niveau som muligt, og i det hele taget blive
mere beviste om støjens betydning for børnenes psykiske og fysiske velbefindende.
Optimale lysforhold i alle rum, medvirker til et godt støjniveau.

36. Børns sprog
Vi har arbejdet meget med sprog, og hvordan vi kan være med til at styrke dette område.
To af vores pædagoger har deltaget i et kursusforløb om børns sprog. Samtidig har vi nu
fået et fortrinligt lokale til taleundervisning af børnene.
Vi er blevet mere bevidste om, hvilke områder vi kan gå ind og styrke.

Sprogvurdering af alle tre - årige
Jammerbugt kommune har i 2018 besluttet at der skal laves sprogvurdering af alle tre årige.
Sprogvurderingerne skal være et ekstra redskab til at understøtte det pædagogiske arbejde
med børns sproglige udvikling.
Sådan foregår sprogvurderingen - i store træk
Med det materiale, der er udviklet for det tidligere Ministerium for Familie- og
Forbrugeranliggender, vil processen i sprogvurderingen typisk se sådan ud:
En pædagog, som barnet kender godt, tilbyder forældrene en sprogvurdering.
Hvis forældrene tager imod tilbuddet, får de et forældreskema med hjem, hvor de selv
udfører første del af sprogvurderingen med barnet.
Forældrene afleverer skemaet til pædagogen, der overfører besvarelserne til et
registreringsskema på det enkelte barn.
Pædagogen udfører nu den pædagogiske del af sprogvurderingen.
Forældrene præsenteres for den samlede score, det vil sige det samlede resultat af de to
vurderinger.
Hvis der findes anledning til en særlig indsats aftales det mellem pædagog og forældre.

37. Telefon og adresseliste
Børnehavens kontor (Berit):
Børnehaven

Personalet i Landsbyhaven:
AnneMarie Larsen
Joan Busk
Mette Lund
Siri Sigmund
Viola Kjær
Anja
Laila Kristensen
Pedel:
Olav Søndergaard
Sekretær:
Berit Lindrup

30128238
29480725

Thistedlandevej 95
Nyvej 3
Ulvehusvej 36
Rugmarken 5
Sandmosevej 373

61765988
22840480
22171520

Mortensgade 28

Birkelse
Birkelse
Birkelse
Pandrup
Brovst
Gjøl
Aabybro

Ravnevej

Birkelse

20944026

Gjøl

20241985
51812624
61703116

30128238

