Velkomstfolder

Velkommen til Vuggestuen Stjernestund
Åbningstider
Vuggestuens åbningstider er følgende:
Mandag til torsdag kl. 6.30 – 16.30
Fredag kl. 6.30 – 16.00

Pris og tilskud
Prisen for en vuggestueplads pr. 1/1-2020 er 4075,-/mdr. inklusiv kost og bleer, såfremt at man er
bosiddende i Aalborg Kommune, og så længe at barnet er under 3 år.
Betalingen skal foregå forud via bankoverførsel til vuggestuens konto i Nykredit reg.nr. 8117
kontonr. 0004440263. Såfremt betalingen ikke indtræffer til tiden, ser vi os nødsaget til at pålægge
et rykkergebyr.
Søskenderabat og økonomisk fripladstilskud
Der gælder samme regler hos os for søskenderabat og økonomisk tilskud, som hvis du vælger en
kommunal institution.
Søskenderabat gives, når du har mere end et barn i pasning i Aalborg Kommune. Det er dermed
kun det ene barn, du betaler fuld pris for. Alle øvrige børn, du har i pasning betaler halv
pris. Rabatten vil altid være på det barn, der har den billigste pasningsordning.
Økonomisk friplads-tilskud kan søges, når dit barn er i en privat daginstitution. Du kan læse mere
om tilskuddene på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Modtagelse af nye børn
I Vuggestuen er vi meget fokuserede på, at børn og forældre føler sig velkommen i Vuggestuen fra
første besøg. I vil blive mødt af et smilende og engageret personale, som tager sig tid til det
enkelte barn.
Vi er altid i tæt dialog med jer forældre omkring opstarten, da børn er forskellige og har forskellige
behov ved opstart i vuggestuen.
I forældre vil blive tilbudt en samtale når Jeres barn starter i vuggestuen, hvor vi vil snakke om
følgende:
Barnets trivsel og udvikling.
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Hvad det vil sige at være barn og forældre i Vuggestuen Stjernestund.
Hvad vi forventer af jer som forældre, og hvad I kan forvente af personalet.
3 måneders samtale.

Dagens gang
Kl. 6.30

Vuggestuen åbner.
Der tilbydes morgenmad kl. 6.30-7.30.

Kl. 8.30

Vi spiser formiddagsmad.

Kl. 9.00 – 10.45

Leg og aktiviteter.

Kl. 11.00 - 12.00

Vi spiser frokost og gør klar til middagslur.

Kl. 14.00

Vi starter med at spise eftermiddagsmad.

Kost
Vuggestuen står for fuld forplejning til børnene. Børnene tilbydes sund og alsidig kost efter
sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Hvis barnet har brug for modermælkserstatning eller specialkost (f.eks. glutenfri) skal dette
medbringes hjemmefra.

Ferie og lukkedage
Vuggestuen Stjernestund holder lukket i weekender og på helligdage.
Derudover holder vi lukket:
En hverdag om året, hvor personalet afholder pædagogisk dag med fagligt indhold.
Mandag, tirsdag og onsdag før påsken.
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Sommerferie uge 29 og 30
Juleferie fra og med d. 23/12-20 til og med d. 3/1-21.
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Oversigt over ferie-/lukkedage udarbejdes for et år ad gangen og kan ses i den lukkede Facebookgruppe for forældre.
Der er mulighed for alternativ pasning på lukkedagene, dog ikke weekend og helligdage, mod en
merbetaling på 375 kr. pr. dag. Pasningen vil foregå i egen institution eller i en anden privat
daginstitution i Aalborg Kommune. Børnene skal selv medbringe madpakker hjemmefra på
lukkedage.

Aflevering og afhentning
Vi kender alle til de situationer, hvor det kan være svært som forældre at komme ud af døren, hvis
barnet bliver ked af det ved aflevering, men en hurtig afsked er at foretrække, da det ikke bliver
nemmere for barnet, hvis tiden trækkes ud. I disse tilfælde er I meget velkommen til at sende en
sms eller ringe til vuggestuen efterfølgende, så I som forældre kan få ro i maven, og tage på
arbejde med god samvittighed.
Bliver barnet hentet af andre end jer forældre skal personalet informeres herom, da vi ellers ikke
må udlevere barnet.

Forældresamarbejde
Vi prioriterer et godt forældresamarbejde, hvor vi har tillid og respekt for hinanden, og hvor I
forældre er trygge ved at aflevere Jeres barn. Vi lægger derfor stor vægt på et åbent, positivt og
udviklende forældresamarbejde. Hvis der opstår ting, som I undrer Jer over i hverdagen, så
kontakt personalet, så vi kan få en dialog om det.
Vi prioriterer gensidig information og tilbagemelding omkring barnet højt. Dette for at skabe en
helhed i barnets liv og udvikling og for at kunne rumme barnet i de forskellige situationer.

Informationer
Informationer i det daglige vil blive meldt ud ved opslag i vuggestuen, samt på vuggestuens
lukkede Facebook gruppe, så alle kan orientere sig om, hvad der sker i Vuggestuen.
Hver måned udarbejdes der en aktivitetsplan med planlagte aktiviteter, ture ud af huset,
fødselsdage mm.

Sovebørn
Børnene sover ude i medbragt barnevogn med dyne, pude, godkendt sele, fluenet og regnslag, og
tilses jævnligt.
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De ældste børn sover indendørs på madrasser. Børnene medbringer selv dyne, pude, sovebamse
mm. til at sove med. Vuggestuen sørger for madrasser og lagener.

Sygdom
Vuggestuen modtager ikke syge børn. Vis hensyn til de andre børn, og lad barnet blive raskt,
således at barnet kan følge hverdagen i vuggestuen.
Bliver barnet sygt i løbet af dagen, kontakter vi Jer, og I skal snarest muligt hente barnet. Ved
sygdom henviser vi til og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring modtagelse i institution.
Et sløjt barn kan fungere fint i hjemmet, hvor forældrene er i nærheden, men hverdagen i en
institution er anderledes og kræver typisk mere overskud af dit barn, både fysisk og mentalt.
Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat
modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden
sygdom.
Derfor er det også vigtigt, at dit barn er helt rask, når det igen skal i institution efter endt sygdom.
Her er tommelfingerreglerne for hvornår dit barn er rask nok til at komme tilbage i vuggestuen:
1) Dit barn har været sygdoms- og feberfri i mindst 24 timer – 48 timer ved opkast og diarré.
2) Dit barn er i stand til at følge en normal institutionsdag med aktiviteter, udeleg, ture etc.

Skiftetøj og udetøj
Det er vigtigt, at barnet har rigeligt med skiftetøj med hver dag. Det vil være en stor hjælp, hvis tøj
og sko er mærket med navn, da flere børn kan have ens tøj og sko, og på den måde kan vi undgå
de fleste misforståelser.
Vi er ude i al slags vejr, så det er vigtigt, at barnet medbringer overtøj og fodtøj, som passer til
årstiden og vejret.
Det er en god idé at øve af- og påklædning derhjemme. At kunne selv giver succes og selvtillid.

Traditioner
I vuggestuen fejrer vi de traditionelle danske højtider såsom fastelavn, påske og jul. Vi laver
julegaver, klipper pynt og dekorerer huset, så det passer til højtiden.
Vi vil derudover afholde forskellige arrangementer som vuggestuens fødselsdag, forældrekaffe,
sommerfest og julehygge.
Datoer på de enkelte arrangementer vil blive meldt ud i årsplanen for vuggestuen.
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Oprydning
Vi vil gerne opfordre Jer forældre til, at I husker børnene på, og hjælper dem med at rydde op
inden man går hjem. Det er et fælles ansvar at rydde op, og det gælder både ude og inde.

Fødselsdage
Vi fejrer gerne barnets fødselsdag i vuggestuen. Vi dækker bord med flag, og der synges
fødselsdagssang. Vuggestuen sørger for en lille gave til fødselsdagsbarnet.

Solcreme
Når solen begynder at titte frem, er det vigtigt, at I hjemmefra smører børnene ind i solcreme. Vi
smører børnene ind igen ved middagstid, og derudover efter behov.
Det er en god idé at barnet medbringer en sommerhat/kasket og en T-shirt eller tynd skjorte med
ærme, så skuldrene er dækket.

Månedsplaner
Vi udarbejder månedsplaner, så I kan følge med i hvilke aktiviteter vi laver i løbet af måneden.

Forsikringer
Vuggestuen har tegnet de lovpligtige forsikringer, men I skal som forældre selv sørge for, at barnet
er ansvars- og ulykkesforsikret, så barnet er dækket ved eksempelvis tandskader.

Samarbejdspartnere
Hvis et barn har særlige udfordringer samarbejder vuggestuen med Tværfagligt team, Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning (PPR), sagsbehandlere og sundhedsplejersker. Dette foregår altid i
samarbejde med Jer forældre.

Udmeldelse/opsigelse
I kan som forældre opsige vuggestuepladsen skriftligt med to måneders varsel inden udgangen af
en måned.
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