Forslag til indhold i velkomstfolder til
dagpleje/vuggestue
Praktiske oplysninger
•
•
•
•

Adresse
Kontaktoplysninger (telefonnummer til kontoret og til de forskellige stuer,
mailadresse)
Hjemmeside
Åbningstider

Indkøring
•
•
•
•
•
•

Tilbyder I besøg inden indkøring?
Hvordan ser en typisk indkøringsperiode ud?
Hvor lang tid skal forældrene sætte af til det?
Hvor fleksible er vi med indkøringen?
Hvad forventer vi af forældrene?
Hvad kan forældrene forvente af os?

Mad
•
•

Medbragt mad eller madlavning på stedet?
Hvad med sutteflasker og grød til de mindste?

Skiftetøj
•
•
•

Hvilken slags tøj er rart for børnene og nemt for personalet?
Krav til overtøj til de forskellige sæsoner
Regler for snore og hætter på trøjer

Årshjul
•
•

Lukkedage
Særlige mærkedage/traditioner, hvor I ønsker forældres tilstedeværelse

En almindelig dag
•

Et eksempel på en almindelig dag hos jer med tidspunkter og aktiviteter

Pædagogisk fundament
•

•
•

Fortæl, hvordan I arbejder, og hvad I lægger vægt på pædagogisk, både ift. planlagte
aktiviteter (fx samling), børneinitierede aktiviteter (fri leg) og ved rutinerne (til
frokost og i garderoben).
Forklar evt., hvorfor I ikke tager på mange ture med de mindste vuggestuebørn.
Indsæt evt. et kort afsnit om Fri for Mobberi (se forslag længere nede på side)

Ansatte
•
•
•

Navne og stillinger/timeantal for de enkelte.
Evt. barnets kontaktperson
Henvis evt. til billeder på hjemmesiden

Forslag til tekst om Fri for Mobberi
Her hos os arbejder vi med Fri for Mobberi. Det er et forebyggelsesprogram, udviklet af Mary
Fonden og Red Barnet, der arbejder med at styrke børns fællesskaber. Små børn i
dagpleje/vuggestue mobber ikke hinanden, men de indgår i et børnefællesskaber, og det bakker
arbejdet med Fri for Mobberi op om. Fri for Mobberi er baseret på værdierne: Tolerance, respekt,
omsorg og mod.
I børnehøjde handler det om, at alle skal opleve at kunne være dem, de er, at forskellighed er
godt, at vi taler ordentligt om og med hinanden, at vi er omsorgsfulde, og at vi siger fra, når
nogen overskrider vores grænser.
Fri for Mobberi henvender sig også til forældre. Læs mere om, hvad I kan gøre for at bakke op
det gode børnefællesskab i dagplejen/vuggestuen i Fri for Mobberis fem tip til forældre.

