Vuggestuen
i Viben
VIBEN
En fribørnehave
og vuggestue
med fokus på
Natur & udeliv
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Velkommen til Viben

Vi er en del af Vejlernes Naturfriskole. Vi er et naturligt led i
”fødekæden” til friskolen. Vi har et meget tæt samarbejde og samvær
på tværs af vuggestue, dagpleje, børnehave og skole. Men vi er også
lokalområdets børnehave og vuggestue for de børn, der ikke
fortsætter i friskolen.

Hver morgen er der mulighed for morgenkaffe i skolens storrum – kig
endelig ind og få en snak med andre forældre og ansatte på stedet.
Før dit barn starter, skal der udfyldes en indmeldelsesblanket. VNF
administrer selv ventelister og optagelse i vuggestuen, det er derfor
vigtigt, du henvender dig til VNF’s kontor, så tidligt som muligt, hvis
du ønsker dit barn skal sikres en plads i vuggestuen. Ventelisten
dannes fortrinsvis efter indskrivningstidspunkt.

Vuggestuens dagligdag
Kl. 6.30

Kl. 9.00
Kl. 9.00 - 10.30
Kl. 11.00 - 12.00
Kl. 14.00

Vuggestuen åbner
Der tilbydes morgenmad fra 6.30 til 7.30
Vi spiser formiddagsmad
Leg og aktiviteter
Vi spiser frokost og gør klar til middagslur
Vi starter med at spise eftermiddagsmad

Når dit barn starter i Viben

Der er stor forskel på hvordan de enkelte familier ønsker at opstarten
i vuggestuen skal være. Her er nogle retningslinjer:
•
•

Dit barn bliver tilknyttet en voksen. Det er hende, der vil have
særlig fokus på barnet den første tid.
Kom gerne og besøg os samme med barnet nogle gange inden
startdato.
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•

•

De første par dage har barnet gavn af at vænne sig til de nye
forhold gennem korte ophold på et par timers ophold. I løbet
af nogle dage er barnet trygt nok til at udvide dagen i
vuggestuen.
Der afholdes en opstartssamtale og senere en opfølgende
samtale, hvor vi orienterer hinanden om barnets trivsel.

Forældresamarbejde
Tryghed og nærvær

Når man starter i vuggestue kan det nye liv være stort og
uoverskueligt. Derfor sørger vi for at holde i hånd, trøste, støtte,
opmuntre og sidde tæt, når der er behov for det.
De fleste børn falder hurtigt til, men det er normalt, barnet reagerer
med gråd, når de afleveres de første gange. Vi skal nok passe på og
holde af og om jeres barn, vi ved nemlig godt, det er jeres
guldklump. Husk at sige farvel og fortæl. I skal på arbejde, så vil
barnet snart lære, I kommer og henter det igen.
Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde med god kontakt
i hverdagen. Det er vigtigt, I fortæller, hvis der sker anderledes ting i
hjemmet, om barnet har haft en dårlig nat osv.

Aflevering

Hvis barnet er ked af det, når det afleveres, så lad være med at
trække tiden, det gør det ikke lettere for barnet. I er altid velkomne
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til at ringe til vuggestuen efterfølgende, så I som forældre kan få ro i
maven og tage på arbejde med god samvittighed.

Afhentning

Vi stræber efter at give tid til en lille overlevering om dagens forløb.
Hvis barnet hentes af andre end jer, skal personalet informeres
herom, da vi ellers ikke må udlevere barnet.

Oprydning
Vi vil gerne opfordre jer forældre til at huske børnene på at rydde
op. Hjælp dem med at rydde op før I går hjem. Det er et fælles
ansvar at rydde op – det gælder både ude og inde.

Forsikringer

Vuggestuen har tegnet de lovpligtige forsikringer, men I skal som
forældre selv sørge for, at barnet er ansvars- og ulykkesforsikret, så
barnet er dækket ved eksempelvis tandskader.

Informationer

Informationer i det daglige vil blive meldt ud ved opslag i vuggestuen
samt på vuggestuens lukkede Facebookegruppe, så alle kan orientere
sig om, hvad der sker i vuggestuen. Hver måned udarbejdes en
aktivitetsplan med planlagte aktiviteter, ture ud af huset, fødselsdag
osv. Al information fra kontoret foregår via vores intrasystem Viggo

eller via skolens hjemmeside: www.vejlernesnaturfriskole.dk.

Det er vigtigt, I spørger, hvis der er noget, I er i tvivl om eller undrer
jer over. Kom gerne med gode råd og input – I kender jeres barn
bedst.

Kost

Vuggestuen står for fuld forplejning til børnene. Kosten er sund og
alsidig og efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hvis barnet har brug
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for modermælkserstatning eller specialkost (f.eks. glutenfri), skal dette
medbringes hjemmefra.

Skiftetøj og udetøj

Vi er ude i al slags vejr, så det er vigtigt, barnet medbringer rigeligt
tøj, overtøj og fodtøj, som passer til årstiden og vejret. Det vil være
en stor hjælp, hvis tøj og skol er mærket med navn, da flere børn
kan have ens tøj og sko. Det er en god idé at øve af- og påklædning
derhjemme. At kunne selv giver succes og selvtillid.
Aktiviteter både ude og inde er vigtige, fordi de giver forskellige
former for træning bl.a. af øje/hånd koordination, kreativ tænkning,
øvelse i at udsætte egne behov (vente på tur), mulighed for at
samarbejde med en anden end bedste vennen, nær voksenkontakt,
social træning osv. osv. ”Special-træning” inden for diverse
fokusfelter som f.eks. sprogtræning og motorisk træning er en
integreret del af hverdagen.

Solcreme

Når solen titter frem, er det vigtigt, I hjemmefra smører børnene ind i
solcreme. Vi smører børnene ind igen ved middagstid og efter behov.
Medbring gerne en solhat/kasket og en T-shirt eller tynd skjorte med
ærmer, så barnets skuldre er dækkede.
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Sovebørn

Børnene sover i medbragt barnevogn med dyne, pude, godkendt
sele, fluenet og regnslag. Børnene tilses jævnligt. De ældste børn
sover indendørs på madrasser. Børnene medbringer selv; dyne, pude,
sovebamse mm. Vuggestuen sørger for madrasser og lagner.

Sydom

Syge børn må ikke komme i vuggestuen. Dels er der risiko for smittefare,

og dels har vi ikke ressourcer til at varetage børn, som ikke er friske
nok til at følge en normal dag i Viben. Bliver et barn syg, mens det
opholder sig i Viben, ringer vi til forældrene - og vi forventer, barnet
hurtigst muligt bliver afhentet. Det er altid tryggest at være hjemme,
når man er syg. Ved feber, diarré og opkast opfordrer vi jer til at
barnet er symptomfri i 24 timer, før det igen afleveres i vuggestuen.
Når der opstår tvivl om, hvornår et barn kan komme i vuggestuen
igen, retter vi os efter sundhedsstyrelsens hæfte om smitsomme
sygdomme.

Fødselsdage i vuggestuen

I vuggestuen fejrer vi barnet i rolige og trygge rammer, hvor I som
forældre er meget velkomne til at deltage. Vi pynter bordet med flag
og lys og serverer frugt-smoothies til formiddagsmaden. Hvis I ønsker
det, må der medbringes et frugtfad til supplering. Efter vi har spist, vil
der blive sunget fødselsdagssang, og jeres barn får overrakt en lille
gave fra vuggestuen. Vi afholder som udgangspunkt fødselsdage på
selve dagen, eller næste hverdag efter, hvis andet ikke er aftalt.

Traditioner i vuggestuen

I vuggestuen fejrer vi de traditionelle danske højtider såsom fastelavn,
påske og jul. Vi laver julegaver, klipper pynt og dekorerer huset, så
det passer til højtiden. Vi vil desuden afholde forskellige
arrangementer som vuggestuens fødselsdag, forældrekaffe,
bedsteforældredag, sommerfest og julehygge.
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Samarbejdspartnere

Hvis et barn har særlige udfordringer, samarbejder vuggestuen med
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sagsbehandlere og
sundhedsplejersker. Det foregår altid i samarbejde med forældrene.

Udmeldelse/opsigelse

I kan som forældre opsige vuggestuen skriftligt med en måneds varsel
inden udgangen af en måned. Skema til opsigelse kan hentes på
VNF’s kontor.

Arbejdslørdage

Der afholdes 2 arbejdslørdage pr. skoleår, hvor alle, som kan,
kommer og deltager i praktiske gøremål.

Visioner for Viben

Se Vibefolderen eller Forældrehåndbogen på
www.vejlernesnaturfriskole.dk

Vibens læreplaner

Kan læses på:
www.vejlernesnaturfriskole.dk - se i VNF’S Forældrehåndbog.

Kommunikation på VNF

VNF har to ”kommunikations-platforme”:
•
•

Hjemmesiden; www.vejlernesnaturfriskole.dk -hvorfra, der
kan linkes til Viggo.
Viggo, som er vores intra-system.

Læs mere om Viggo på hjemmesiden under punktet
forældrehåndbogen/kommunikationsprincipper.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Åbningstider:
•

Vuggestuens åbningstid tilpasses den aktuelle børnegruppe, men
ligger inden for tidsrummet:
o Mandag - torsdag: 6.30 – 16.30.
o Fredag: 6.30 – 16.
o Ferier og lukkedage – se VNF’s hjemmeside.

Priser:

•
•
•

Se skolens hjemmeside: www.vejlernesnaturfriskole.dk
Der er mulighed for at søge om friplads via www.borger.dk
Søskenderabat gives efter samme regler som er gældende, hvis du
vælger en kommunal institution. Søskenderabat gives, når du har
mere end et barn i dagtilbud eller skole/SFO. Rabatten tilfalder
altid det barn, der har den billigste pasningsordning.

Kontaktoplysninger
•
•
•

Adresse:
Tlf:32 15 30 36
Vejlernes Naturfriskole
info@vejlernesnaturfriskole.dk
Højstrupvej 110, Øsløs
www.vejlernesnaturfriskole.dk
7742 Vesløs

I er altid velkomne til at ringe og få en snak med skoleleder
Niels Jørgen Andersen 30 32 18 36.
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