Afhentning: Husk at afkrydse på afkrydsningsskemaet, og sige farvel til en af de voksne.
Aflevering: Af hensyn til dagens aktiviteter bedes børnene være afleveret senest kl. 9.30,
turdage dog kl. 9.00. Husk at afkrydse på afkrydsningsskemaet og sige goddag til en voksen.
Hvis dit barn har svært ved at blive afleveret, er du meget velkommen til at snakke med
personalet om hvordan du hjælper dit barn bedst i denne situation.

Hjemmeside: Find os på: www.simmersted-friskole.dk under fanen ”Børnehaven”. Og på
https://www.facebook.com/simmersted
Invitationer: Fødselsdagsinvitationer og lign. må gerne deles ud i børnehaven, hvis alle
børn inviteres. Hvis det kun er til nogen af børnene skal de deles ud på anden vis, da det
ellers medfører en del unødvendige konflikter og børn der bliver kede af det.

Billeder: Billederne på opslagstavlerne mm. udskiftes jævnligt. Husk at se dem med jeres
barn. Der kommer masser af opslag på Facebook.

Ipad: Børnehaven har udelukkende spil, som indeholder en grad af læring. Vi bruger Ipads
som et pædagogisk redskab i aktiviteter.

Bleer: Bruger barnet ble, skal disse medbringes.

Jul: Vi har mange juletraditioner i december. Husk børnehaven har lukket mellem jul og
nytår.

Cykler: Børnene må gerne have deres cykel med i børnehaven og bruge den her. Hvis
cyklen efterlades i børnehaven efter afhentning, er det på eget ansvar.

Kostpolitik: Børnehavens kostpolitik kan ses på skoleintra. Kortfattet, forventes det at
børnene har rugbrødsmadder og lidt frugt eller grønt med i madpakken hver dag.

Dagsrytme: Morgenmad, leg, aktivitet jf. ugeplanen - frokost, udeleg, frugt, leg/oprydning.
De ”Grønne Spire”: Vi er medlem af de ”Grønne Spire”, se www.gronnespire.dk
Emneuger: I perioder arbejder vi med et tema, hvor børnene tilegnes viden inden for et
specielt område. Vi arbejder med temaet i en til to måneder, så der er god tid til
fordybelse. To gange om året vil det være Natur og naturfænomener, vi beskæftiger os
med, da vi har det grønne flag.

Lus: Det sker at nogen af børnene har lus. Se opslag og husk at kæmme.
Legetøj: bliver hjemme. En gang imellem holder vi legetøjsdage, så giver vi jer besked.
Madpakke: Husk at give børnene en varieret og sund madpakke med. Sørg altid for at der
er navn på madkassen.

Forældrekaffe: Der er forældrekaffe sidste fredag i måneden fra kl. 13.30-15.00.

Morgenmad: Børnehaven tilbyder børnene morgenmad indtil kl. 7.30. Til morgenmad kan
man få havregryn og cornflakes med mælkt.

Forældreråd: Der er valg til forældrerådet hvert år i september. Referat for
forældrerådsmøderne kan findes på skoleintra

Morgensamling: Børnehaven deltager ved morgensamlingen på Simmersted Friskole hver
fredag morgen fra kl. 8.00.

Forældresamtale: Børnehaven afholder en årlig forældresamtale. Er der behov for mere,
aftales dette med personalet. Den første samtale afholdes ca. 3 måneder efter at barnet er
startet i børnehaven.

Målsætning: Se skoleintra

Ferie og fridage: Ved ferie eller fridage bedes I meddele børnehaven dette.

Navneskilte: Børnenes fodtøj og tøj, bedes bære barnets navn. (Ikke fætterens, som tøjet
evt. er avet fra)

Frokost: Børnene får vand og økologisk mælk til den medbragte madpakke.

Oprydning: Når I henter jeres børn, forventer vi at I har tid til at vente på jeres børn imens
de rydder op efter den lege de er i.

Frugt: Børnene får frugt hver eftermiddag. Ud over et varieret tilbud af frugt, vil der også
nogen gange være friskbagt brød mm.

Parkering: Der henvises til den grusbelagte del af skolens p-plads. Parkering foran
børnehaven er ikke tilladt.

Fødselsdag: Vi vil gerne inviteres hjem til fødselsdag. Det er også muligt at komme og fejre
fødselsdag i børnehaven eller at sende noget lækkert med barnet. Aftal det blot med
personalet.

Postkort: Send meget gerne postkort til børnehaven, når I er på ferie.

Garderobe: Husk at tage vådt/beskidt tøj med hjem. Det er forældrenes ansvar at
garderoben ryddes op, når barnet hentes. Fodtøj stilles på skohylden, udetøj hænges på
knagen og kasserne ordnes. Husk at supplere med ekstra skiftetøj og udetøj svarende til
vejret.

Ris og ros: Er der noget, der undrer jer eller noget som I synes er godt, så kom og sig det til
personalet. Vi ønsker at alle børn udvikler sig optimalt. Det kræver et godt samarbejde
mellem personalet og jer forældre.

Quiz: Quizzer er mere udbredt i TV end i børnehaven.

SFO: I perioder samarbejder børnehaven med SFO’en, omkring pasning af børnene. I
praksis betyder det, at SFO børnene passes i ferier, hvor der kun er få SFO børn.
Børnehavebørnenes behov vægtes altid højt, før aftaler om sampasning laves.
Solcreme: I sommerperioden, er det forældrenes ansvar at børnene er smurt ind i solcreme
når de kommer i børnehave. Personalet smører børnene ind i solcreme til middag.
Solpolitik: Når UV indekset er højt holdes børnenei skygge. Typisk i tidsrummet kl. 12 – 14
på meget varme dage.
Sygdom: Ved sygdom bedes I meddele børnehaven dette på tlf. 74 50 64 07/ 30707970
(sms). Barnet er sygt, hvis det har feber, eller på anden måde har symptomer, som betyder
at barnet ikke kan deltage aktivt i børnehavens leg og aktiviteter eller hvis de er
smittebære af børnesygdom eller infektion. Børnehaven har en mappe, med beskrivelse af
børnesygdomme, symptomer mm.
Talekonsulent: Vi samarbejder med talekonsulenter er fra PPR i Haderslev kommune.
Telefon: Børnehavens telefonnummer er: 74 50 64 07 / 30707970
Ugeplan: Mandag: Motorik, tirsdag, onsdag, torsdag: Turdag eller gruppetid. Fredag:
spontane aktiviteter (musik, yogaleg, leg e.a.) På turdage skal børnene have en rygsæk med
og en drikkedunk med vand i. Ændringer annonceres i børnehaven.
Ulykkesforsikring: Børnene er ikke forsikret gennem børnehaven. Børnehaven anbefaler at
alle børn har en fuldtids ulykkesforsikring.
Værdigrundlag: Børnehavens værdigrundlag findes på skoleintra.
Weekender: Alle er velkomne til at lege på legepladsen i weekenden, husk blot at rydde op
efter jer.
WWW: Find os på: www.simmersted-friskole.dk under fanen ”Børnehaven”. Og på
https://www.facebook.com/simmersted
X: X er et bogstav i alfabetet, man bruger det sjældent, men her kan du se det.
(Citat: Halfdan Rasmussen)
Yogaleg: yoga er del af vores pædagogiske praksis i Simmersted Fribørnehave.
Zzz: Børn der har brug for middagssøvn har mulighed for dette. Medbring selv en dyne og
evt. sovedyr.
Ændringer: Denne folder ændres løbende og kan ses på skoleintra.
Øl: Øl serveres ikke særlig ofte ved vores arrangementer 
Åbningstider: Mandag – torsdag: kl. 6.20-16.45, fredag kl. 6.20-15.30.
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