Velkommen til Sommerfugl
Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid hos os. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne
forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores hverdag og forskellige praktiske oplysninger.
I er altid velkommen til at stille spørgsmål, hvis der noget I undre jer over, og vi håber på et
godt samarbejde.
Sommerfugl er en kommunal institution, som blev indviet den 18. juni 1996. Sommerfugl er
bygget efter principper om at skabe en sund og utraditionel institution, hvor der er meget
plads, luft og lys. Sommerfugl er en røgfri, også ved forældrearrangementer.

Hverdagen i Sommerfugl
Aflevering og afhentning
Vi lægger vægt på at modtage jeres barn så trygt som muligt og tilstræber at tage hensyn til
det enkelte barns behov. Derfor vil vi meget gerne have af vide, om der er noget vi skal være
specielt opmærksomme på. Modtagelsen er et fælles ansvar, hvor I som forældre bedes
være tydelige i, hvornår I er klar til at sige farvel til jeres barn og sikre at I har haft kontakt
med en voksen på stuen. Det gælder også når I henter jeres barn – inde såvel som ude.
Hvis I ikke selv kommer og henter jeres barn skal personalet have besked om det. Vi
udleverer kun børnene til personer, som I har givet besked om og til dem, som I har skrevet
på Nem Børn.

Garderobe
Det er jeres ansvar som forældre at sørge for, at børnenes garderobe er ryddet op.
Da vi arbejder med at gøre børnene selvhjulpne, skal garderoben hver dag ryddes op. En
god ide’ kunne være, at I gør det sammen med børnene. Sæt sko og støvler op på hylden,
sørg for at regntøj og andet overtøj er vendt med retten udad, så det kan hænge og tørre til
næste dag. På den måde bliver det nemmere for børnene at tage det på dagen efter. Sørg
for, at der er rigeligt med skiftetøj, der passer til årstiden og at der er navn i tøjet.
Vi forventer, at det tøj der hænger på barnets plads må bruges til barnets hverdag hos os.
Hvis der ligger noget på jeres barns plads, der ikke er jeres og I ikke kan finde noget navn i,
så læg det i kurven med glemt tøj.
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Madpakken
Madpakken skal som hovedregel være varieret og indbydende, så barnet får lyst til at spise
den. Institutionens forældreråd har udarbejdet en sukkerpolitik og på den baggrund
opfordre vi, at jeres barn ikke får kage, mælkesnitte, yoghurt og slik med, som en del af
madpakken.
Vi serverer vand til måltiderne.
Alle børn skal have et stykke frugt med hver dag, og vi opfordre jer til at give jeres barn
varieret frugt med. Vi spiser frugt hver dag ml. 13.30-14.15. I børnehaven bliver frugten ikke
skåret ud.

Sovebørn
I vuggestuen sover det enkelte barn efter sit eget behov, og de aftaler som I indgår med de
voksne på stuen. Læs evt. mere i folderen for vuggestuen.
I børnehaven har nogle børn stadig brug for at sove. Vi har et soverum, hvor børnene har
deres egen seng, dyne og hovedpude. Der er mulighed for at sove mellem kl. 12.00 – 13.30. I
det tidsrum er den øvrige børnegruppe på legepladsen. Det er ikke altid muligt at der sidder
en voksen i soverummet, men døren står på klem så vi kan høre børnene.
Vi aftaler løbende om jeres barn stadig væk har brug for at sove. Børnene må gerne have en
bamse, sut m.m. med, som kan blive i børnehaven – i barnets kurv ude på toilettet.

Renlighed
Så snart børnene er store nok (og viser interesse for at gå på toilet) arbejder vi på at
børnene bliver fortrolige med at gå på toilettet. Selvom børnene bruger ble, opfordrer vi
dem til at gå på toilettet mellem bleskift. Derfor appellerer vi til, at I gør det samme
derhjemme, så børnene får et naturligt forhold til toilettet og på den måde bliver tryg ved at
gå uden ble. I den forbindelse er det en god ide, at have masser af skiftetøj i kurven.
I skal selv medbringe bleer med tydeligt navn på pakken. Disse skal ligge fast på toilettet.
Det er forældrenes ansvar at sørge for, at der er fyldt op med bleer.

Ude-liv (børnehaven)
Vi er så heldige at have en stor og en lille legeplads. Når børnene er på den store legeplads
er der en voksen med ude, dette gælder dog ikke i forhold til de kommende skolebørn.
På den lille legeplads, hvor der kan holdes opsyn fra vinduerne på stuen, må børnene lege 4
– 5 stykker af gangen uden en voksen.
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Ture
Når vi går på tur, er det vigtigt at børnene er her til den tid vi har skrevet. Det er også vigtigt,
at børnene har udetøj og fodtøj på, der passer til dem og til vejret.
Vi må af sikkerhedsmæssige hensyn IKKE modtage børn på p-pladsen eller undervejs. Børn
der ikke er her til tiden, vil blive passet på de andre stuer.
Når vi går på tur, får børnene et armbånd på med navn og institutionens navn og
telefonnummer.
Hvis barnet skal have en turtaske med, skal den sidder ordentligt på ryggen og kunne
indeholde drikkedunk og turmadpakke.

Sygdom
Syge børn modtages ikke i institutionen. Barnet er for sygt til at komme i institution, hvis det
ikke kan deltage i de daglige aktiviteter eller være ude. Børn med feber modtages ikke,
heller ikke selvom barnet umiddelbart ikke er påvirket.
Er barnet sygt gives der besked på telefon eller på Nem Børn, gerne med en kort beskrivelse
af, hvad barnet fejler.
Ved kronisk sygdom der kræver vedvarende medicinsk behandling, påtager personalet sig
den nødvendige medicingivning efter den behandlende læges instrukser. Ved akutte
sygdomme som kræver penicillin, hostesaft, øjendråber/salver mm påtager personalet sig
ikke denne opgave.

Legetøj
Når barnet lige er begyndt at gå i institutionen, er det i orden at medbringe en bamse eller
lignende, som giver barnet tryghed. Sovedyr må også gerne medbringes, mens andet legetøj
skal blive hjemme. Vores erfaring er, at det kan give en del unødige konflikter, hvis børnene
har deres eget legetøj med – at legetøjet kan blive den bestemmende faktor i forhold til
legerelationer. Og det strider imod vores anti-mobbepolitik, og de grundtanker den er
bygget op på.

Fødselsdage
Vi holder gerne fødselsdag i børnehaven. Når jeres barns fødselsdag nærmer sig, så henvend
jer gerne i god tid til en af stuens personaler og aftal nærmere.
For at begrænset sukkerindtaget, men samtidig give mulighed for en traditionel fejring af
jeres barn, har Sommerfugl en kostpolitik, der giver mulighed for at dele en sukkergenstand
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ud til stuens børn f.eks. 1 stk. kage, eller 1 is. Frugtspyd og andre lækkerier er også meget
velkomne.

Ferie
Vi forventer, at jeres barn holder 5 ugers ferie fra institutionen om året. I forbindelse med
sommer-, efterårs- og vinterferie mm. har vi brug for at vide, hvor mange børn der kommer i
institutionen. Derfor skal I som regel udfylde tid/fri mm. på fremmødekalenderen på Nem
Børn.

Pædagogiske læreplaner
Vores læreplaner skal forholde sig til seks hovedtemaer:







Barnets alsidige personlige udvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Natur og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Den enkelte stue vælger hvilket tema, der skal arbejdes med og sørger for at komme rundt
om alle 6 elementer i løbet af den tid læreplanen forløber.
I Sommerfugl arbejder vi med at dokumentere, hvordan vi og børnene arbejder med de
enkelte læreplaner, og derfor vil I opleve, at stuerne præges af de læreplaner, der arbejdes
med.

Kompetencehjulet
Kompetencehjulet er et redskab, som giver os mulighed for at se hvor det enkelte barn er
udviklingsmæssigt.
Kompetencehjulet er inddelt i temaerne: sprog, krop og bevægelse, sociale kompetencer, personlige
kompetencer, natur og naturfænomener, kultur og kulturelle udtryksformer.
Kompetencehjulet danner bl.a. grundlag for samtalen, når jeres barn skifter fra vuggestue til
børnehave og bruges også, når jeres barn skal begynde i skole. Det hjælper jeres barn til en god
overgang, da kompetencehjulet følger med og giver nyttig viden til barnets nye voksne.
Kompetencehjulet kan også anvendes, hvis der er brug for talepædagog mm.
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Selvhjulpne børn og sociale kompetencer
Vi arbejder målrettet med at gøre børnene selvhjulpne. At være selvhjulpen giver børnene
en større selvværdsfølelse og frihed til at handle. Det vil sige, at de i første omgang selv er i
stand til at tøj af og på, og herefter kan områderne udvides til overtøj og meget mere.
Det er vigtigt, at I støtter jeres barn i at klare så meget som muligt selv. Lad dem f.eks. selv
bære deres taske, lægge madpakken i køleskabet, hænge tøjet op og ikke mindst: selv tage
tøjet af og på.
Når I køber nyt tøj eller fodtøj, så tænk på: at jeres barn selv skal klare meget af det selv.
Vi fokuserer på at styrke børnenes sociale kompetencer ved, at børnene skal være med hvor
det sker. Det gælder om at være med til at lege, være med til at bygge et højt tårn, lave en
hule - eller få far-mor-børn til at vare en hel formiddag.
Ved at indgå i venskaber og gruppefællesskaber lærer børn at give og få omsorg og respekt,
og de opnår færdigheder i forhold til at forhandle og argumentere.
Sociale kompetencer er f.eks. evnen til at:






Være nysgerrig
Udtrykke følelser
Se og forstå andres behov
Vide hvordan man handler i forskellige situationer
Indgå i venskaber og relationer til andre børn

Traditioner/arrangementer
Fastelavn: børnene kan være udklædte hjemmefra, og vi slår katten af tønden på stuerne.
Vi spiser fastelavnsboller og sætter guldkroner på kattekonger og kattedronninger.
Markedsfest: i september måned vil børn, forældre og søskende blive inviteret til
markedsfest, hvor der er forskellige boder på legepladsen samt kaffe og kage.
Julefest: i december holder vi julefest for børn, forældre og søskende. Her vil der være
forskellige værksteder, hvor man f.eks. kan lave juledekorationer og konfekt. Vi serverer
gløgg og æbleskiver. Sommerfuglene afslutter med et flot luciaoptog.
Bedsteforældredag: afholdes en gang om året på de enkelte stuer, hvor børnene og deres
bedsteforældre kan hygge sig, lave forskellige aktiviteter og lege sammen. Når vi har
bedsteforældredag appellerer vi til, at de tager børnene med sig hjem, således at de kan
fuldføre den perfekte dag.
Fællesspisning: en gang årligt vil forældre og søskende blive inviteret til fællesspisning i
stuegrupperne. Hver familie sørger for mad, drikke og service til det antal
familiemedlemmer der kommer.
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Forældrekaffe: en gang årligt inviterer vi forældrene til forældrekaffe om eftermiddagen i
stuegrupperne. Dette gælder dog ikke på Sommerfuglestuen, da de i stedet holder et
afslutnings arrangement for børnene.

Forældresamarbejde
Når det handler om samarbejdet med Jer forældre lægger vi vægt på:





Den nære kontakt i det daglige
Gensidig tillid og fleksibilitet
Orientering om stuens liv
At forældre og personale spørger ind til de ting, som giver anledning til undren

Derudover vil vi meget gerne vide, hvis der f.eks. er ændrede vaner eller forandringer i jeres
og barnets liv.

Forældresamtaler
I vil blive tilbudt en samtale, før barnet starter. Vi vil i samarbejde med jer vurderer om der
er behov for en samtale, når barnet er faldet til.
Derudover er I som forældre altid velkommen til at henvende Jer, hvis der er ting I ønsker at
drøfte med pædagogerne på stuen. Hvis vi vurderer, at der er behov for en samtale
kommer vi naturligvis til jer.

Overgang til børnehave
Når Jeres barn skal starte i børnehave (ca. 3 år), vil I blive tilbudt en samtale, hvor også
barnets nye primærpædagog fra børnehaven deltager. Her skal vi tale om barnets udvikling
og kompetencer og I får mulighed for at høre om det nye børnehaveliv.

Generelt om samarbejdet
Når mange skal samarbejde, vil der ofte være forskellige perspektiver og syn på sagen, og
der kan opstå utilfredshed og/eller uenighed. Vi lægger vægt på, at vi forsøger at løse
konflikten, hvor den er. Har man en konflikt mellem forældre/personale, kontakter man
hinanden indbyrdes. Skulle dette mod forventning ikke løse konflikten, kan man gå videre til
den daglige leder. Er en løsning derefter stadig ikke fundet, kan forældrerådet eller evt.,
områdelederen/center for dagtilbud inddrages.
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Forældrerådet
Forældrerådet består af 5-7 forældre, der har barn/børn i Sommerfugl. Derudover er der en
repræsentant fra medarbejderne og den daglige leder. Forældrerådet har en repræsentant i
Områdebestyrelsen, der er bestyrelse for de 10 dagtilbud der er Område Øst.
De overordnede områder som forældrerådet beskæftiger sig med er:






Læreplaner
Ansættelser
Kostpolitik mm.
Strukturelle forhold i institutionen
Arrangementer af forskellige karakter

Forældrerådet mødes ca. seks gange om året, hvor dagsordenen er præget af hverdagen i
Sommerfugl, herunder præsentation af læreplaner, personalenyt og faglige fokusområder i
Sommerfugl.
Som forældre i Sommerfugl kan du bruge forældrerådet, hvis du har emner, som du mener rådet bør
drøfte, du har spørgsmål til generelle forhold i institutionen eller, hvis du oplever at dialogen med
personalet er gået i hårdknude. Forældrerådet bakker op om institutionens generelle holdning til
håndtering af uenigheder – se afsnittet ’Forældresamarbejde’.
I foråret er der forældremøde med valg til Forældrerådet.

Praktiske oplysninger
Nembørn
NemBørn er Næstved Kommunes nye intra for dagtilbud. NemBørn er en kommunikationsplatform
mellem forældre og deres børns dagtilbud.
Platformen giver dig som forældre, mulighed for at få et indblik i dit barns hverdag, se billeder fra
hverdagen og få informationer om aktiviteter, nyheder m.v.
Ligeledes giver platformen forældrene mulighed for at informere om deres børn fridage, ferie m.v

Se mere om NemBørns funktioner på Sommerfugls hjemmeside.

Tjek ind og Ud
Når dit barn bliver afleveret og hentet er det vigtigt, barnet bliver tjekket ind og ud.
Det sker på den store skærm ved indgangspartiet. Når I tjekker jeres barn ind skal I skrive
hvad tid I henter jeres barn og hvem det er der henter.
Der er også mulighed for at tjekke ind og ud via NemBørns app.
På denne måde skabes et overblik over hvor mange børn, der er i Sommerfugl på bestemte
tidspunkter. Vi kan også se om der er nogen børn, der er meldt fri eller syge.
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Personalet bruger dette f.eks. når vi skal på tur, ved kursus eller sygdom blandt personalet
eller hvis det utænkelige skulle ske, at vi er nødt til at evakuere Sommerfugl.
Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.30 – 17.00
Fredag 6.30 - 16.00

Lukkedag og fællespasning
Næstved Byråd har besluttet, at institutionerne har indført lukkedage og lukkeuger, hvor der
selvfølgelig vil være alternative pasningsmuligheder.
Samtidig holdes der to pædagogiske dage.
Grundlovsdag og juleaften er lukkedage.
Der er fællespasning de 3 hverdage før påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og dagene
mellem jul og nytår. Fællespasning betyder, at børn fra forskellige institutioner passes
sammen i én institution – det vil sjældent være i Sommerfugl, da det går på skift.
I uge 29 og 30 og 31 i 2018 er der fællespasning, hvor der er 2 personale med fra
Sommerfugl.

Personale og normering.
Sommerfugl har en daglig leder ansat og i øjeblikket er der 2 pædagoger tilknyttet hver
stuegruppe. Pædagogerne er ansat på varierende timetal, så derfor vil det være forskellige
pædagoger I møder om morgen, formiddag og eftermiddag.
Derudover er der pt. ansat. 4 pædagogmedhjælpere, som kan være tilknyttet flere
forskellige stuegrupper. Derudover har vi lønnet studerende ansat og i perioder kan der
være virksomhedspraktikanter ansat.

Stuer og kontaktoplysninger
Mariehønsene – vuggestue: 55 88 74 85
Laverne – vuggestue: 55 88 74 84
Græshopperne – børnehave: 55 88 74 83
Brumbasserne – børnehave: 55 88 74 82
Sommerfuglene – storgruppe: 55 88 74 87
Kontoret: 55 88 74 80
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