Velkommen til
Nydam Børnehus

Velkommen i vores børnehave
Nydam Børnehus
Skolevej 19 b
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 43 34
Mobil 27 90 43 34
Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 6.15-16.45
Fredag kl. 6.15-16
Deltidsplads tilbydes i tidsrummet fra kl. 7.30-13
Hvis uheldet skulle være ude og børnehaven ikke er blevet
åbnet, når I kommer en morgenstund, har vi en aftale med
Nydam SFO om, at I gerne må aflevere Jeres barn der.
Nydam Børnehus er en kommunal institution. Børnehaven
er en afdeling under dagtilbudsområdet Dybbøl/Sundeved.
Nydam Børnehus har god fysisk plads både ude og inde og
vi er beliggende i et livligt og dejligt miljø ved siden af skole
og sportsplads.
Børnene er inddelt i basisgrupper, med 2 personaler
tilknyttet. Det er en af pædagogerne, som er tilknyttet
barnets basisgruppe, I vil møde til Jeres første besøg i
børnehaven.

Et informationshæfte med nyttige
oplysninger om din børnehave
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Vores hverdag
Kl. 6.15: åbner børnehaven og der åbnes i fællesrummet. De
børn der har behov for at spise morgenmad, kan få
morgenmad indtil kl. 7.30
Kl. 7.30-8.00: de forskellige rum åbner op i takt med at
personalet møder ind.
Kl. 8.00 -8.30: Dem der har behov, kan få formiddagsmad
på basisgruppen. Husk kun at medbringe en madpakke,
hvor det hele er i.
Herefter er der forskellige aktiviteter og leg ude og inde.
Kl. 11.15-12.00: der spises frokost.
Frokosten er hver dag en vigtig pædagogisk aktivitet.
Børnene lærer om bordskik, at hjælpe og lytte til hinanden,
sende ting videre f.eks. mælken og hælde mælk op.
Vi gør det til et vigtigt samlingspunkt, hvor vi hyggesnakker
og fortæller hinanden om ting vi har oplevet eller skal, for at
lære børnene, at lytte til hinanden. Børnene rydder selv
deres madpakke, glas og tallerken hen på rullebordet.
Kl. 12.30-14
Efter frokost går vi på legepladsen. Vi har en stor dejlig
legeplads med frit tumlerum, hvor børnene kan få styrket
deres krop og bruge deres energi. Vi er ude hver dag.
Hvis et barn, der har brug for middagssøvn, er der også
mulighed for dette.

Kl. 13.45-14.30: Børnene spiser deres medbragte frugt.
For at højne roen og nærheden med de voksne under
frugtspisning, henstilles til, at børnene ikke afhentes i
tidsrummet mellem kl. 14. – 14.30.
Kl. 15.30: Lukkes de forskellige rum ned i takt med, at børn
og personale tager hjem, og vi samles til sidst i
fællesrummet.

Vores personale
Personale
Daglig Pædagogisk Leder: Kirsten Holm Petersen
Pædagog: Conny Bohsen
Pædagog: Jonna Moos
Pædagog: Carina Lykke Varming
Pædagog: Charlotte Voss Manø
Pædagog: Jón Hilmarsson
Pædagog: Anette Jessen
Pædagog: Edith Pedersen
Pædagog: Jeanett Vangaard Thomsen
Pædagogmedhjælper: Lillian Lorensen
Pædagogisk assistent: Elena-Emma Korsholm
Vikar: Nina Wieczoreck – Tidsbegrænset
Tilkaldevikar: Birgitte Benhke Hansen (kaldenavn Musse)
Vi har periodevis studerende/elever der er i gang med at
uddanne sig til enten pædagog eller pædagogisk assistent.
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Læreplaner og pædagogiske mål
Vi arbejder efter Dagtilbudsloven ud fra
læreplanstemaerne:
 Sprog
 Sociale kompetencer
 Personlige kompetencer
 Naturen og naturfænomener
 Krop og bevægelse
 Kulturelle udtryksformer


I Dybbøl/Sundeved bestræber afdelingerne sig på at
være en attraktiv Dannelses- udviklings- og
-læringsinstitution i Sønderborg Kommune.
Link:
http://sonderborgkommune.dk/borger/dagtilbudso
mraade-dybboelsundeved
Vores fælles mission er: At barnet bliver robust til at
mestre eget liv.
Link:
http://sonderborgkommune.dk/borger/robusteboern-mestrer-eget-liv

Igennem hele deres børnehavetid er de jævnligt sammen og
bliver dermed meget kendte med hinanden. På denne måde
medvirker vi til at socialisere gruppen inden skolestart.
Der tilrettelægges målrettede pædagogiske aktiviteter, som
tager udgangspunkt i det enkelte barn og den konkrete
børnegruppe, hvad enten det er aktiviteter i basisgrupper
eller årgangsgrupper.
Vi udfordrer, stiller krav og skubber kærligt på vej alt efter
børnenes alder og udviklingstrin. Der er fokus på børnenes
muligheder for læring gennem leg og kropslige aktiviteter
og på læringsmiljøer. At de gennem legen også får frihed til
at bruge fantasien og deres kreative evner.
Vi følger barnets sprogudvikling og dit barn bliver
sprogvurderet ved 3 og 5 år. I får besked herom, da der er
en forældredel, som skal udfyldes af jer.
For at sikre alle børns trivsel, bliver dit barn
trivselsvurderet af personalet 2 gange årligt og I bliver
informeret herom. Er der grund til bekymring vil I altid
blive informeret ved en samtale.

For at kunne opfylde vores mål arbejder vi på flg. måde:
Børnene er inddelt i basisgrupper med børn fra 2,9 til 6 år.
Det er deres faste gruppe med faste voksne, som også
primært har kontakten til Jer omkring jeres barn.
Periodevis er vi på tværs af basisgrupperne, hvor børnene
inddeles efter årgange. Her får børnene mulighed for at
finde venner fra egen årgang på tværs af basisgrupperne.
3/8

Vores værdier

Tværfagligt samarbejde

Vi arbejder ud fra vores grundlæggende værdier: Dialog,
Anerkendelse, Samarbejde og Engagement både i forældreog personalesamarbejdet.

Vi samarbejder med dagplejen for, at gøre overgangen fra
dagpleje til børnehave, så tryg for barnet som muligt. Vi har
et formelt samarbejde, hvor vi aftaler fælles aktiviteter og
gensidige besøg hos hinanden. Derudover kommer
dagplejerne og dagplejebørnene, på vores legeplads, en
gang ugentligt det meste af året.

Vi stræber efter at være:


Nærværende voksne der skaber tryghed, omsorg for
det enkelte barn og genkendelige rammer.



Tydelige voksne, som er rollemodeller, så børnene
tilegner sig de sociale spilleregler og lærer at
respektere hinanden. Vi styrker hermed børnenes
sociale færdigheder, ved at skabe positive relationer
mellem børn, samt tilbyde dem forskellige
fællesskaber. Det handler også om dannelse, at
barnet ved, at have gode rollemodeller også lærer
hvordan man begår sig.



Faglige voksne som vægter fordybelse, således at
barnet/børnene tilbydes relevante aktiviteter og i
fællesskab med voksne undres og forbliver
nysgerrige.
Vi går på opdagelse i det der lykkes og udveksler de
bedste erfaringer og oplevelser. Ved at fokusere på
det positive, vil barnet få oplevelsen af at føle sig set,
hørt og forstået.

Nydam Skole og SFO: Vi samarbejder med Nydamskolen og
SFO`en omkring indskolingen og har en række aktiviteter
for de kommende skolebørn. Vi gør vores til, at sikre en
tryg overgang fra børnehave til skole og SFO.
Der er fokuseret indsats, i de sidste måneder inden børnene
starter i SFO d. 1. maj.
Vi har forskellige samarbejdspartnere, vi kan gøre brug af i
arbejdet med at sikre jeres barn den bedst mulige udvikling.
I den forbindelse er der mulighed for at hente hjælp og
rådgivning hos:
 Sundhedsplejersken
 Fysioterapeuten
 Psykologen
 Talehørekonsulenten
 Inklusionsteamet
Når vi mener der er brug herfor, vil det altid ske i et
samarbejde med jer som forældre.

4/8

Vi er en afdeling under Dagtilbuddet Dybbøl/Sundeved
sammen med flg. institutioner:
 Dybbølsten Børnehave
 Børnehuset Alssund
 Dybbøl Børnehus
 Dagplejen
Dagtilbudslederen hedder Ronny Grünewald.

Forældresamarbejde
Vi ønsker, at I som forældre skal føle jer trygge ved at
aflevere jeres barn i Nydam Børnehus. Vi samarbejder
åbent og ærligt, ud fra vores værdier og ønsket om at være i
tæt dialog med jer om udvikling og trivsel vedr. jeres barn.
Vores forventninger til jer:
 At I læser informationer og holder jer orienteret via
børnehavens intranet Nem Barn.
 At I sørger for jeres barn har skiftetøj og tøj med, der
hører til årstiden.
 At der er navn i alt tøj og fodtøj.
 At jeres barn har en drikkedunk med navn på
liggende i kassen.
 At jeres barn har en rygsæk, der er til at have med,
når vi er på tur. Vi anbefaler en der sidder godt på
barnet, evt. med en clickordning foran.
 At I giver besked når dit barn er fraværende pga. af
sygdom eller fridage/ferie.
 At I overholder tidspunkter som meldes ud på
Nembarn.




At I så vidt muligt deltager ved
forældrearrangementer.
At I generelt følger de henstillinger som er beskrevet
i denne folder og det som løbende kan komme til.

Vores forældreråd
Vi afholder et årligt forældremøde i 3. kvartal, hvor der også
er valg til forældrerådet. I den forbindelse tager vi et
aktuelt emne op og der kan være indbudt en
foredragsholder udefra, eller der orienteres/drøftes emner i
forbindelse med dagligdagen.
Forældrerådet består af:
Formand: Nina Tangaa Møller – mor til Mathias
Næstformand: Lenette Knebel Warming – mor til Alberte
Medlem: Ida Olesen Jessen – mor til Katrine
Medlem: Line Marie Kahr Andresen – mor til Mikkel
Medlem: Britta Rehhoff Madsen – mor til Laura
Suppleant: Dorthe Hansen – mor til Julie
Suppleant: Anna Skødt-Eriksen – mor til Valdemar
Medarbejderrepræsentant: Carina(børnehaven) og
Anja(dagplejen)
Daglig Pædagogisk Leder: Kirsten Holm Petersen
Forældrerådsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og
suppleanter 1 år. Suppleanter deltager i
forældrerådsmøderne, men uden stemmeret.
I vores dagtilbudsområde er der valgt en
fællesforældrebestyrelse, hvor der sidder en repræsentant
fra forældrerådet samt en personalerepræsentant.
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Aktivitetsudvalg:
På vores forældremøde er der også valg til vores
aktivitetsudvalg, som står for praktiske opgaver ved
udvalgte arrangementer i børnehaven.
Udvalget består pt. af:
Klaudia Bohsen – mor til Oscar
Tobias Jepsen – far til Mikkel
Ida Jessen – mor til Katrine
Lenette Warming – mor til Alberte
Rikke Thomsen – mor til Dagmar
Line Greve Sørensen – mor til Malthe
Camilla Petz – mor til Tristan
Henriette Matthiesen – mor til Louise
Roland Hansen – plejefar til Julie

Praktiske oplysninger
Lågen:
HUSK at lukke lågen og skyde slåen for, når I kommer og
går. Lad ikke jeres barn kravle på lågen.
Indgang:
I skal benytte den indgang, hvor barnet har sin garderobe.
Vi har mange børn og forældre der går ud og ind og ved at
benytte den korrekte indgang får børnene meget mere ro til
leg og fordybelse.
Goddag/farvel:
Når I kommer om morgenen, før klokken 8.00 er det
vigtigt, at I kommer ud i fællesrummet og siger godmorgen

til åbneren, så barnet bliver registreret. Fra klokken 8.00
siges der godmorgen på barnets basisgruppe.
Der siges altid farvel til personalet når I henter barnet, så vi
også kan registrere dette.
Om eftermiddagen fra kl. 15.30 siges der farvel til lukkeren i
fællesrummet.
I fællesrummet kan I se, hvem I skal sige godmorgen og
farvel til, samt hvem der kan hjælpe Jeres barn med at
vinke ind til kl. 8.00 – derefter vinkes fra basisgrupperne.
Mobiltelefoni: Der henstilles til at forældre lader
telefoner ligge i bilen når børnene afleveres og hentes. Det
er vigtigt for barnet, at der er nærvær og kontakt mellem
barn og forældre i disse situationer.
Det er heller ikke tilladt, at børnene medbringer telefoner,
smartwatches eller tilsvarende.
Information:
Al information om planlagte aktiviteter, ture ud af huset
m.m. til jer blive lagt ud på Nem Barn, som er børnehavens
intranet. Det er også via Nembarn I giver besked om,
hvornår jeres barn holder fridage og I kan læse forskellige
nyheder og referater fra forældrerådsmøder. Det er derfor
vigtigt at følge med på intranettet.
I kan læse hvordan I logger ind og bliver oprettet i den
folder I får udleveret ved barnets start i børnehaven, eller
på Sønderborg kommunes hjemmeside.
Sygdom:
Vi vil gerne have besked om sygdom. Vi må ikke modtage
barnet, hvis det er smittebærer. Såfremt barnet bliver syg i
børnehaven, kontakter vi en af forældrene.
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Medicin:
Medicingivning bør så vidt mulig foregå i hjemmet, dog for
børn med kroniske eller længerevarende sygdomme, kan
medicingivning i visse tilfælde imødekommes. Medicinen
skal være lægeordineret og i original pakning. Personalet
følger de givne retningslinjer, så tag en snak med personalet
herom, hvis behovet for medicingivning opstår.
Drikkevarer:
Børnehaven tilbyder mælk eller vand til måltiderne. Vi
ønsker ikke, at dit barn medbringer juice, saft, kakao,
drikkeyoghurt eller lign. i børnehaven.
Påklædning:
Børnene skal have tøj med der svarer til årstiden og et sæt
skiftetøj i kasserne. Vi vil gerne bede jer om, at I hjælper til
med at hænge barnets tøj op i både garderoben og
tørrerummet inden I går hjem, så tøjet er klar til næste dag.
Cykelhjelm:
Barnet skal have cykelhjelm med, når det har egen cykel
med. Cyklen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Legetøjsdag: Hver anden fredag (lige uger), har børnene
lov til at medbringe eget legetøj i begrænset omfang.
Personalet kan ikke tage ansvar for det medbragte legetøj
og ej heller bruge ressourcer på at lede efter det.
Fødselsdage:
Når dit barn har fødselsdag vil vi gerne fejre dette - dag
samt tidspunkt skal altid aftales med personalet.
Fødselsdagen kan enten holdes her i børnehaven eller
hjemme hos jer. Vi fejrer fødselsdag årgangsvis og opdelt i
piger og drenge.

Hvis fødselsdagsbarnet har en bror eller søster der også går
i børnehaven, er søskende ikke med til fødselsdagen, når
den holdes i børnehaven. Dette for at fødselaren får den
fulde opmærksomhed og kan fejre den med de
jævnaldrende venner fra samme årgang.
Den fødselsdag, hvor barnet fylder 3 år holdes dog i
børnehaven, da tager vi ikke hjem til Jer. Vi skal prioritere i
ressourcerne og mener det er bedre og sjovere for barnet, at
vi venter med, at komme hjem ved enten 4, 5 eller 6 års
fødselsdagen. Fødselsdage hjemme hos jer, er kun såfremt I
ønsker det, for det er helt jeres beslutning og det er altid
muligt at holde den i børnehaven. Hvis I inviterer hjem og
fødselsdagen falder på en planlagt tema dag, må vi aftale en
anden dag. Dette har at gøre med planlægning og
ressourcer, samt at mange fødselsdage indenfor en periode
kan gøre det svært, at gennemføre planlagte temaer.
Såfremt der deles slikposer ud til fødselsdage opfordrer vi
til, at der kun er tale om meget små poser. Holdes
fødselsdagen hjemme, skal slikposerne ikke være større end
de kan være spist inden vi tager tilbage til børnehaven.
Spørg gerne personalet til råds.
Ferie/fridage:
Vi vil gerne have besked når barnet holder fri elle ferie. Vi
vil fra børnehavens side forespørge jer om fremmøde i
forbindelser med skoleferier. Det er meget vigtigt, at I
melder præcis tilbage, så vi kan tilpasse
personaleressourcerne efter det reelle pasningsbehov.
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Lukkedage:
Der er i Sønderborg kommune indført lukkedage, hvor
børnehaverne er lukket, men der tilbydes alternativ pasning
i en udvalgt institution.
Lukkedagene i år er:








30. maj 2019
5. juni 2019
24. december 2019
27. december 2019
30.december 2019
31. december 2019

Jeres barn, må lægges på Nembarn, første gang I logger Jer
ind på siden.
Vi vil gerne opfordre Jer til, at de billeder og evt. film, som
bliver lagt ud på intranettet er til privat brug, og ikke
offentliggøres på sider som f.eks. Facebook, Twitter,
YouTube m.m.
Dette gælder også de billeder/film I selv tager ved en given
lejlighed som f.eks. en fødselsdag, hvad enten den holdes i
børnehaven eller hjemme hos Jer, og der med på billedet er
andre genkendelige personer end Jeres eget barn.

Der etableres på lukkedagene alternativ pasning, dog ikke 5.
juni og 24. december
I vil få besked om tilmelding til pasning på lukkedage via
Nembarn, et godt stykke tid forud for de pågældende dage.

Ferielukning:
Der holdes ferielukket i uge 29, 30 og 31, men der tilbydes
pasning i en ferieinstitution i disse uger. Vi indgår i et
samarbejde om feriepasning med Dybbøl Børnehus, hvor vi
skiftes til at have åbent i de pågældende uger. Der
medfølger personale fra de enkelte børnehaver til
ferieinstitutionen.
Billeder:
Vi tager en del billeder af børnene ved mange forskellige
lejligheder som f.eks. diverse aktiviteter, ture ud af huset,
fødselsdage, hverdagssituationer m.m. De billeder vi tager,
kan I se på Nembarn. I skal give tilladelse til, at billeder af
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