Forældrekontrakt
Denne kontrakt skal ses som et redskab for forældre, til
hurtigt at danne sig et overblik over børnehavens regler
og retningslinjer.
Børnehaven Klokkeblomst har åbent fra 8-16 mandag til
torsdag og 8-15 om fredagen.

Åbningstider for børnehaven Klokkeblomst
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8-16

8-16

8-16

8-16

8-15

Det er vigtigt at I overholder disse åbningstider.
Vi vil gerne understrege at vi ser det som et udtryk for manglende respekt for børnehavens ansatte samt jeres barns
tarv, når et barn ikke bliver afhentet til tiden.
Børnehavens forsikring dækker ikke barnet uden for åbningstiden.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Her i børnehaven gælder gængse sociale regler. Derfor accepterer vi ikke at børnene slår og sparker, hverken på
andre børn, pædagoger eller forældre. Omgangstonen og børnehavens regler er de samme om der er forældre
tilstede eller ej. Der bandes ikke og der tales pænt til både børn og voksne.
Huske at ringe, hvis I bliver forsinket.
Så vidt muligt ingen afhentning mellem 14:00 og 14:20, da vi spiser eftermiddags mad på dette tidspunkt.
Det er meget vigtigt at I afleverer senest 8:55, da vi har morgensamling kl.9:00. Hvis vi er gået i gang bedes I vente
i stuen og aflevere barnet efter vi er færdige.
Det er ikke tilladt at have pålægschokolade, slik eller kage med i madpakken og drikkevarer skal være vand.
Invitationer til private fødselsdage må ikke deles ud i børnehaven, medmindre alle bliver inviteret. Hvis man ikke
har så meget plads kan enten alle piger eller alle drenge også accepteres.
Til fødselsdag kan der medbringes hjemmebag eller økologisk is. Ingen slik, tak. (Allergibørn medbringer deres
egen dessert)
Alt efter vejret og årstiden, skal alle have sandaler, sko eller støvler på udenfor. Ingen bare tæer, da der kan være
hvepse og glasskår i græsset ved legepladsen.
Som en del af den pædagogiske retningslinje og for at styrke børnenes motoriske udvikling, må børnene:
a. Klatre i træer. Børnene må ikke løftes op i træerne, da det er en udviklingsproces i sig selv, at kunne
klatre op. Derved opnås også respekten for klatring og højden.
b. Snitte med dolk, når man er fyldt 5 år (dog ikke i frostvejr). Når man er under 5 år snitter man med
”Sølvkniv”, som er en smørrekniv.
Orden i garderoben holdes af forældrene. I bedes rydde op inden I går hjem og sørge for at jeres barn har alt hvad
han / hun skal bruge til en dag i børnehaven.
Børnene skal have navn i tøj og fodtøj, madkasse og drikkedunk.
Vi holder forældresamtaler hvert andet år, eller efter behov. Det er ønskværdigt at begge forældre deltager. Der
er forældremøder 3-4 gange om året og bestyrelsesmøder efter behov.
Af sikkerhedsmæssige årsager må børnene ikke bære smykker, f.eks. ringe, armbånd, halskæder m.m. ligesom de
heller ikke må have snore i tøjet. Elefanthuer anbefales.
Personalet må kun aflevere børnene til pårørende og husk at fortælle, hvem der henter, hvis det ikke er barnets
forældre.
Her i børnehaven er der røgfrit og mobiltelefon frit.

16. Forældre til et fødselsdagsbarn, skal være repræsenteret ved mindst en part.
17. Der må ikke medbringes privat legetøj i børnehaven. Heller ikke ting som f.eks. solbriller. Børnene må dog godt
vise noget legetøj om morgenen, men forældrene tager legetøjet med hjem igen, når barnet er afleveret. Der er
bamse og dukkedag en gang om måneden. Sovebørn må gerne have et sovedyr med.
18. Alle pædagogiske spørgsmål der vedrører børnene eller børnehaven skal rettes til det faste personale, lederen
eller pædagogerne, ikke til en praktikant.
19. En hurtig aflevering er bedst for barnet.
20. Sut og mad til barnet gives når I er udenfor lågen, væk fra de andre børn.
21. Der er et stort forældresamarbejde i Klokkeblomst. Forældrene deltager bl.a. i de fleste årstidsfester og der er 2
arbejdsdage om året, som ligger i weekender sammen med børnene.
22. Til årstidsfester, hvor forældrene deltager er børnene deres ansvar. Det er vigtigt at børnene kun har en autoritet
ved festerne. Vi blander os så vidt muligt ikke.
23. Alle børn skal have en rygsæk med madpakke og drikkedunk med hver torsdag, som de selv kan bære.
24. Blebørn skal selv medbringe bleer.
25. Sovebørn skal selv medbringe dyne og en pude.
26. Alle børn der er fyldt 3 år skal have eurytmi hver onsdag. De skal selv medbringe eurytmi sko.
27. Ca. 2 gange om året får man to maskiner vasketøj med hjem (kogevask).
28. Skiftetøjsposen, der hænger på toilettet, skal altid være fyldt op. Minimum to hele sæt tøj (efter årstiden).
29. Garderoben skal altid indeholde gummistøvler og regntøj. Om sommeren skal den altid indeholde sommer hat og
solcreme. Ikke solbriller.
30. Om vinteren skal den indeholde en varm trøje, varme sokker, vanter og en hue.
31. Om sommeren skal barnet være smurt ind i solcreme hjemmefra. Vi smører barnet ind om formiddagen.
32. Børn med feber eller anden smitsom sygdom må ikke afleveres i børnehaven. Vi ringer børn hjem ved sygdom
opstået i børnehaven. Også meget uoplagte børn kan ringes hjem.
Ture
Vi har mulighed for at gå ture med nogle af børnene. Det er kun de børn som vi vurderer, der socialt har overskud til
at træde ud af børnegruppen for en tid og som i øvrigt hviler i deres plads i børnegruppen. Som oftest er det de 4-6
årige. Det er dog vores mål at komme af sted hele børnehaven i sommer halvåret. Dette afhænger dog altid af
personale situationen.
Gråd og trøst
Hvis man nogle gange oplever at et barn står og græder, kan det skyldes at vi afventer, at barnet kommer til os for at
bede om hjælp og/eller blive trøstet. For os er processen at lære barnet at komme til en voksen, hvis det har brug for
hjælp og ikke omvendt, da det ikke altid ville kunne opfyldes i større sammenhænge. Det er en del af at være i
institution og senere i skole. Selvfølgelig i ”alvorlige” tilfælde går vi til barnet, men hvis det f.eks. drejer sig om en ”han
vil ikke lege med mig” situation, ja så er det en god øvelse for barnet at lære at komme til de voksne og ikke stå stille
og forvente at (verden) de voksne altid kommer springende.

Vi forventer et gensidigt tillidsfuldt samarbejde, for i fællesskab at opnå den
bedste trivsel for barnet.

