Velkommen til Junglen

En integreret institution
for 0-6 årige
Profil: Sang og Bevægelse

Når du starter i Junglen –
Indkøring

Kære:___________________________
Vi byder dig og din familie velkommen i Junglen.
Du skal starte på___________________stuen.
Her går _______andre børn og deres voksne
De voksne hedder:

Inden du starter, må du gerne komme og besøge os. Ved besøget aftaler vi med mor
og far, hvordan din start i Junglen skal forløbe.
Vores erfaring med indkøring i en ny institution er, at det tager ca. 4-5 dage at køre
barnet ind. Men da ikke 2 børn er ens, vil vi løbende være i dialog omkring hvornår
barnet er klar til en almindelig hverdag i Junglen.

Fakta om os
Vores adresse er
Integreret institution Junglen
Nørregade 23 A
4030 Tune
Tlf: 30431350
www.daginstitutioner.greve.dk
E-mail: sal@greve.dk
Distriktsleder, distrikt Vest, Susan Pedersen
Pædagogisk leder, Sanni Leth
Vores åbningstid er:
Mandag til torsdag:

6.30 – 17.00

Fredag:

6.30 – 16.23

Vi har flg. Lukkedage:
Mandag, tirsdag og onsdag før påske.
Dagen efter Kristi himmelfart
Grundlovsdag (5.juni)
Juleaftens dag (24.december) Dagene mellem jul og nytår samt nytårsaften (31.
december)
Junglen er en integreret institution med to vuggestuegrupper og tre
børnehavegrupper, normeret til 110 enheder i 2013.
Vi er en del af Distrikt Vest som består af 6 institutioner i Tune, Greve landsby og
Karlslunde.

Profilinstitution
Junglen er en profilinstitution, omhandlende sang og bevægelse. I Junglen vil vi, som
profilinstitution, udover at arbejde med de 6 læreplanstemaer, dagtilbudsloven samt
aftalestyring for center for dagtilbud, styrke børnenes kompetencer inden for sang
og bevægelse.
Gennem sang og bevægelse vil børnene lære deres krop at kende og udvikle deres
sanser. Vi vil hjælpe til at det bliver en naturlig del af børnenes hverdag at de
bevæger sig, samt bruger sang til leg og læring.
Bevægelse er ikke for os lig med idræt og sport, bevægelse er at være fysisk aktiv.
Vi igangsætter lege og aktiviteter som har fokus på bevægelse. Det kan være
sanglege(sprog), gå en tur i lokalområdet fx til biblioteket, (kultur) bevægelseslege
på legepladsen mm. På den måde får vi de 6 læreplanstemaer ind under vores profil.
Vi har dagligt samling på stuerne hvor vi bl.a tager udgangspunkt i vores profil.
Derudover er der diverse grupper på tværs af stuerne som også arbejder ud fra
profilen.
I vuggestuen bruger vi puderummet til bevægelse og motorisk leg, i børnehaven
bruges Savannen, vores store motorikrum hertil. Derudover har vi en kælder under
begge afdelinger som vi også bruger til bevægelses lege og aktiviteter.
Vi har fællessang hver fredag i de to afdelinger, indimellem samles hele huset til
fællessang.

Forældresamarbejde
I Junglen vægter vi forældresamarbejdet højt. Vi er bevidste om forældrenes behov
for at få viden om deres barns hverdag. Vi vil derfor have fokus på at fortælles de
små historier til forældrene og stadig være i løbende dialog omkring det enkelte
barn. Vi vil skrive på stuernes tavler/bøger og børneintra om dagens aktiviteter, samt
lave billede dokumentation, mm når vi finder behov for dette, fx ved særlige
lejligheder, aktiviteter mm.
Vi tilbyder ikke faste samtaler, omkring Jeres barns trivsel. Vi tilstræber den nære
kontakt i hverdagen med forældrene, vil langt de fleste spørgsmål omkring barnets
trivsel og udvikling blive besvaret løbende.
I er, som forældre, altid velkomne til at bede om en samtale, hvis I har et yderligere
behov. Ligeledes vil vi tage kontakt til Jer hvis vi vurdere at vi har brug for en snak
med Jer forældre.
I børnehaven tilbydes en opfølgningssamtale i månederne efter barnets start.
(Hvordan går det og er der noget I/Vi skal være opmærksomme på?)
Der tilbydes samtaler til kommende skolebørn hvor personalet vil give deres vurdering
af barnets skoleparathed.

Børneintra:
Når barnet starter i Junglen tildeles forældrene et personligt brugernavn, password
er ens eget cpr- nr, der ændres til et personligt password ved første login.
Webadressen er: www.greve.inst.dk

Praktiske oplysninger
Afkrydsning:
Det er Jer forældre, i børnehaven, som krydser Jeres barn ind/ud samt skriver hvis
der er bemærkninger. Det kan være at det er en anden der henter eller om barnet
skal sove.
I vuggestuen er det personalet som krydser børnene ind/ud.
Alle børn får en garderobeplads, den skal løbende tjekkes så barnet har det tøj
årstiden kræver. Husk navn i alt, tøj, sko og madkasse.
På grund af rengøring skal alle garderober tømmes om fredagen og genfyldes om
mandagen.
Da børnene leger i garderoberne må der ikke være plastikposer, brug i stedet stof
poser.
Vuggestuebørnene har en kasse på badeværelset med skifte tøj, her må gerne ligge
rigeligt.
I skal selv medbringe bleer til Jeres barn.
Sygdom:
Hvis barnet er syg må det ikke komme i institutionen. I skal give besked til junglen
senest kl. 9.00
Ved smitsomme sygdomme bliver der sat opslag op på info-tavlen ved indgangsdøren.
Hvis barnet bliver syg i institutionen, vil I blive kontaktet om at hente Jeres barn.
Sygdom defineres ved at barnets almene tilstand gør at det ikke kan deltage i
institutionens hverdag.
Personalet må ikke give medicin/penicillin, undtaget er medicin ved kronisk sygdom,
såfremt der foreligger en anvisning fra lægen.

Lus:
Da lus ofte er en stor plage i institutionerne, henstiller vi til Jer forældre at være
meget opmærksom på problemet og tjekke Jeres børns hår jævnligt. Fortæl det til
personalet og se opslag på tavlen.
Solcreme:
Barnet skal være smurt hjemmefra om morgenen, vi smører igen over middag.
Derudover er det en god ide med en solhat/kasket. Vi bruger solcreme uden parfume
og uden parabener.
Ferie/fri:
Ved fridage gives besked inden kl. 9.00 til institutionen.
Ved ferie, ophænges der en seddel på de enkelte stuer, hvor der krydses af, hvornår
barnet afholder ferie.
Husk, at børn også har brug for ferie fra institutionen, så vi opfordrer til at alle børn
holder 2-3 ugers sammenhængende ferie.
Traditioner:
Fastelavn holder vi i institutionen for børnene. I vuggestuen synger vi fastelavnssang
og spiser fastelavnsboller, i børnehaven kommer børnene udklædte og vi slå katten af
tønden, synger og spiser fastelavnsboller.
I marts holdes afslutning for skolebørnene, en stor og spændende aften for børnene.
De voksne i børnehaven deltager og børnene bliver inviteret til fest. Vi afslutter som
regel med lidt underholdning for forældre når i kommer og henter.
Vi holder bedsteforældredag i maj måned.
Til Sankt Hans laver vi bål (i bh) og brænder heksen af.
I uge 25 holder vi blomstens dag i børnehaven hvor hvert barn har en blomst med som
plantes ud i et bed på legepladsen.
I december går storbørnsgruppen (kommende skolebørn) Lucia, i den forbindelse er
der morgenmad for forældre og søskende, arrangementet er fra kl. 7 – 9

Legetøj:
Der må ikke medbringes eget legetøj i børnehaven.

Mobiltelefoner:
Vi opfordrer til at have mobiltelefonen slukket i Junglen da det ofte virker
forstyrrende og forvirrende for barnet i afleverings og afhentningssituationen, når
mor eller far taler i telefon.

Fødselsdage:
Vi holder gerne fødselsdage i Junglen, aftal i god tid med personalet hvordan og
hvornår. Vi tager også gerne hjem til fødselsdagsbarnet med hele barnets stue.
Fødselsdags invitationer deles ikke ud i Junglen men sendes privat.
Sukker:
Distrikt Vest´s bestyrelse har udarbejdet et princip for indtagelse af sukker i
institutionerne. Se ophæng på infotavlen i indgangen. Når Jeres barn har fødselsdag
og gerne vil dele noget ud, bedes I komme med sundt alternativ fx grønsagsstave,
frugt spyd, grovboller mm. Personalet modtager ikke slik eller kage til uddeling til
børnene.

Middagssøvn:
De børn der har behov, har mulighed for at sove til middag fra kl. 12.00 til barnet
vågner. De mindste børnehavebørn vil typisk vågne efter 1-2 time.
Vuggestuebørnene sover efter behov. Nogle har behov for at sove 2 gange i løbet af
dagen, andre 1 gang.

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn, da barnets søvn om dagen styres af et
naturligt behov og barnet derfor skal have lov at sove så længe det behøver.
Afbrydes barnet naturlige behov for dagssøvn kan nattesøvnen blive påvirket
negativt.
Børnene sover ude, i barnevogn, indtil senest den måned de fylder to år eller tidligere
alt afhængig af barnets søvnbehov, vægt, antallet af små børn på stuen. Herefter
sover børnene på egen madras på papegøjestuen eller abestuen.

Dagens rytme i Junglen.
6.30 til 7.00

Der modtages børn på abe stuen.

7.00 til 7.30

Der er mulighed for morgenmad på abe stuen og elefant stuen,
for alle børn som ikke har spist hjemmefra.

7.00

Abestuen og Elefantstuen er åbne og børnene afleveres hvor
der er behov for.

16.00

Stuerne lukkes ned og der vil primært være åbent på en af

stuerne.

Vuggestuen:
9.00 - 9.30

Samling på egen stue, hvor der tilbydes skorper, riskiks, brød
og vand.

9.30 - 11.00

Pædagogisk struktureret aktivitet.

11.00 – 12.00

Frokost

12.00 – 14.00

”Alle” sover til middag.

14.00 – 15.00

Eftermiddags mad på stuerne. (brød, frugt og mælk)

15.00 – 16.00

Fælles aktiviteter og fri leg.

16.00 -17.00 (16.23 fredag) Fælles med børnehaven.

Vi arbejder med selvhjulpenhed i vuggestuegrupperne, det vil sige at børnene selv
skal prøve at være med ved feks. Af – og påklædning. Tænk derfor gerne i praktisk
tøj og sko. (feks to delt undertøj fra 2 års alderen)I må gerne hjemme støtte op
omkring selvhjulpenhed.
Vi arbejder på tværs af vuggestuegrupperne i mere aldersopdelte grupper for at
kunne målrette de enkelte aktiviteter. Vi arbejder med forskellige temaer i løbet af
året i henhold til vores profil og den pædagogiske læreplan.

Børnehaven:
8.00 – 11.00

Pædagogiske aktiviteter

11.00 – 12.00

Samling og frokost på egen stue

12.00 – 14.00

Legeplads (tiden afhænger af årstiden og vejret)

14.00 – 15.00

Eftermiddagsfrugt.

16.00

Alle stuer lukkes, samlet vuggestue og børnehave, ude,
puderum, glasgang, en stue. Alt afhængig hvor mange børn der
er.

I løbet af dagen er der åbent mellem de tre børnehavestuer, der er funktionsopdelte
og personalet sætter aktiviteter i gang. Børnene kan selv vælge hvilken stue de har
lyst til at være på alt efter hvilken aktivitet der er på den enkelte stue.
I børnehaven arbejder vi ligeledes med selvhjulpenhed, således at børnene lærer de
basale ting som påklædning, hente madkasse, tage sutsko på mm således at de er
rustet til at komme i sfo. Skole børnene forventes der mere af i forhold til
selvhjulpenhed, de skal fx også kunne tørre sig selv efter toilet besøg. I må gerne
hjemme støtte op omkring selvhjulpenhed.

Sansemotorisk undersøgelse:
Der foretages sansemotorisk undersøgelse af alle børn i 4½ års alderen.
Undersøgelsen har til formål at finde de børn som har vanskeligheder, så der er
mulighed for at afhjælpe eller mindske deres vanskeligheder inden skolestart.
Undersøgelsen foretages af sundhedsplejersken og 1 personale. Den motoriske
undersøgelse foregår som en leg, en såkaldt jungletur med 3 til 4 børn af gangen.
Hvis Jeres barn har brug for støtte/vejledning til at udvikle sig motorisk, vil I blive
kontaktet af sundhedsplejersken efterfølgende.
Glæder os til samarbejdet med Jer.

De bedste hilsner fra alle os i Junglen.

