
Forældreguide
Børnehaven Guldklumpen



Indledning
I har valgt, at jeres barn skal være en del af hverdagen i Guldklumpens børnehave.

Det er vi glade for. Vi, personalet i Guldklumpen, vil gøre vores bedste for at jeres barn

får den bedste start på sit børnehaveliv. Samtidig vil vi byde jer velkommen til et sted

hvor fællesskab, engagement, tryghed, rummelighed, faglighed, natur og udeliv er

nogle af nøgleordene.

Denne forældreguide er lavet for at sikre at I, som forældre til en Guldklump får de

informationer I har brug for inden opstarten på en ny del af jer og jeres barns liv. Det er

en mulighed for at få indblik i, hvordan hverdagen foregår, og hvilke forventninger der

er til jer i denne sammenhæng. Derudover er der selvfølgelig mødet mellem jer

forældre og det pædagogiske personale i hverdagen, hvor I altid skal være velkomne

til en snak, hvis der er noget I vil drøfte.

Som forældre har I stor mulighed for at få mere direkte indflydelse på Guldklumpens

hverdag ved at tage del i arbejdsdage og de udvalg der er nedsat af bestyrelsen. Er I

interesseret i dette kan I tage kontakt til bestyrelsen direkte eller kontakte Rikke i

Guldklumpen, så vil hun skabe kontakten til bestyrelsen.

Vuggestuen og børnehaven arbejder ud fra samme vision, pædagogiske grundlag og

læreplan. Herunder kommer et kort uddrag af vores mål og værdigrundlag:

Vi lægger vægt på:

- At skabe de bedste rammer for børnene – rammer, hvor de kan trives og
udvikles, og hvor der er plads til leg og læring.

- At skabe et trygt og rummeligt miljø, hvor der gives plads til forskelligheder og
hvor man kan forholde sig nysgerrigt til hinanden.

- At Guldklumpen er et sted, der bærer og fortæller den gode historie.
- Ansvarsfølelse for hinanden, fællesskabet og naturen
- Et overskueligt og hjemligt miljø, hvor alle føler sig trygge og velkomne.
- At skabe helhed og sammenhæng i barnets hverdag, fra vuggestue til børnehave

og skole.



Vores mål:

- At skabe helhed og sammenhæng i barnets hverdag, fra vuggestue til børnehave
og skole.

- At skabe et sted hvor alle kan lide at komme og hvor humor, glæde og
spontanitet er af stor betydning.

- At give barnet en forståelse for vigtigheden af sund kost og motion.
- At børnene får kendskab til naturen og dens mangfoldighed.
- At skabe en tryg og varm atmosfære, der gør det muligt for barnet at udvikle sig i

eget tempo og sammen med andre opnå de færdigheder der skal til for at kunne
starte i skole.

- At styrke børnenes sociale og sproglige kompetencer.
- At præsentere børnene for mange forskellige kulturelle udtryksformer og udvikle

børnenes kreativitet.
- At skabe trygge rammer for børn, forældre og personale.
- At udvikle og fremme børnenes ansvarlighed overfor hinanden, fællesskabet og

den verden de lever i.

Har i lyst til at vide mere om os, vores værdigrundlag og arbejdet med læreplaner er I

velkomne til at besøge vores hjemmeside www.dinguldklump.dk

http://www.dinguldklump.dk


Dagligdagen:
Som nye forældre i Guldklumpen har I sikkert 1000 spørgsmål til vores dagligdag, og

tænker på hvad I skal huske eller vide. Herunder finder I en kort skitsering af vores

dagligdag, som den ofte kan se ud. Ingen dage er ens, men vi bestræber os på at

skabe genkendelighed og tryghed for jeres barn igennem hele dagen.

Kl. 07.00: Børnehaven åbner sammen med vuggestuen.

Kl. 07.00 - 09.00: Vi siger farvel til mor eller far og hygger som regel på legepladsen

eller i alrummet afhængigt af vejret. Jeres guldklump er selvfølgelig velkommen til at

sidde med sin madpakke når I kommer men vi tilbyder alle madpakke inden kl 09.00.

Kl. 09.00 - 11.00: Vi går i grupper de fleste af ugens dage hvor vi ofte starter med at

holde samling. Herefter laver vi aktiviteter, der er inspireret af det pågældende tema, vi

arbejder med.

Kl. 11.00 - 12.00: Vi finder endnu en gang madpakkerne frem, hvorefter sovebørn
bliver puttet, og de andre børn går på legepladsen.

Kl. 12.00 - 14.00: Børnene får tilbudt at være med til en eller flere voksenstyrede

aktiviteter. Ellers er der mulighed for fri leg.

Kl. 14.00 - 14.30: Vi spiser boller og frugt fra madpakken.

Kl. 14.30 - 16.00: Vi holder fælles samling, leger, rydder op og siger farvel.

Kl. 16.00 - 17.00: Vi går sammen med vuggestuen og lukker sammen.

OBS! Fredage lukker vi kl. 16.00, og vi beder jer venligst om at respektere vores

åbne/lukketider, da vi forventer at kunne låse døren og tage hjem ved lukketid.

Da vi gerne vil have jeres guldklump med i vores aktiviteter, vil vi bede jer om at ringe

til os og melde sygdom, ferie eller ankomst efter kl 09.00. Det er ligeledes vigtigt, at I

siger godmorgen eller farvel til en af de voksne i børnehaven, når I afleverer eller

henter. Har jeres barn en legeaftale eller bliver hentet af en anden end mor og far, må I

meget gerne informere os om dette ved aflevering. Skulle det ske, at jeres barn bliver

syg eller kommer slemt til skade i børnehaven, ringer vi naturligvis til jer og drøfter

barnets situation.



Hvad skal jeres barn have med?
Det at starte i Børnehaven Guldklumpen ser vi som starten på en rejse. En af de

vigtigste i livet! Til sådan en tur skal jeres guldklump bruge en ordentlig oppakning og

hjælpemidler, som kan hjælpe det igennem de forhindringer og oplevelser, der skulle

komme. Herunder har vi derfor lavet en afkrydsningsliste med de ting, som vi mener,

barnet har brug for på sin rejse. Det er selvfølgelig vigtigt, at I hjælper jeres barn med

at holde styr på sin oppakning (orden i garderoben), lærer barnet selv at bruge det

(selvhjulpenhed), og giver nyt med hvis noget bliver brugt (husk regelmæssig

opfyldning af skiftetøj).

Madpakke (uden chips, slik, kage og lignende)

Drikkedunk (uden saft, sodavand eller andre sukkerholdige drikke)

Bleer (kun blebørn)

Sut, bamse, nusseklud eller anden tryghedsgenstand jeres barn har behov for

Soveting som lagen og dyne (kun sovebørn, vi har madrasser)

Rygsæk (Vi går ofte ture og bør altid være i garderoben) vi rådgiver gerne ift

gode rygsække

Overtøj til årstiden (gerne flere sæt og uden snore af hensyn til kvælningsfare)

Skiftetøj (gerne rigeligt) der er kasser i garderoben til tøjet

Udendørs fodtøj til årstiden (gerne flere par)

Futter (når årstiden er til det)

Vi anbefaler, at der kommer navn i alt, hvad jeres guldklump har med. Det gør det

lettere for jeres barn, jer og os at finde tingene eller returnere dem det rigtige sted.

Skulle det ske, at noget er blevet væk, har vi en kurv i garderoben, hvor alt tøj uden

navn havner. Kurven bliver tømt med jævne mellemrum og derefter sendt til genbrug.

Derudover er jeres guldklump velkommen til at tage legetøj med, men skal være klar til

at dele sit legetøj med andre. Vi oplever desværre at meget legetøj bliver væk og det

er på eget ansvar. Af sikkerhedsmæssige årsager bør jeres barn ikke tage legetøj

med, som er en risiko for mindre børn, da vi deler lokaler med vuggestuebørn, der

elsker at undersøge ting ved eksempelvis at putte ting i munden.



Intra
Her på stedet elsker vi at kommunikere, og til dette formål har vi det, vi kalder Intra.

Forhåbentlig har I allerede fået jeres login oplysninger og haft mulighed for at

undersøge lidt af denne verden af muligheder. Det er her, I blandt andet kan se vores

kalender, tilmelde jer ferier/samtaler og sende beskeder til ansatte eller andre forældre.

Spørg endelig hvis I oplever problemer med Intra.

Som supplement til vores kalender udsender vi hver måned en månedsplan, hvorpå

der står den pågældende måneds aktiviteter, temaer og andre vigtige begivenheder I

bør forholde jer til. Nedenfor ses nogle af de vigtige datoer eller begivenheder I kan

finde i kalenderen på intra:

Uge 42 - Skolens efterårsferie (Åben for tilmeldte børn)

Uge 52 - Juleferie

Uge 8 - Skolens vinterferie (Åben for tilmeldte børn)

Uge 28, 29 og 30 - Sommerferie

Dage på katbakken - Her er børnehaven på Friluftscenter Katbakken i Øster Hornum

fra åben til luk. I skal derfor aflevere og hente på dette skønne sted (Mere info får I på

intra)

Maddage - Her laver vi mad sammen med børnene. Enten med noget de har med

hjemmefra eller vi køber. Når vi skal bruge jeres hjælp med råvarer, hænger vi en

seddel op, hvor I skal skrive jer på og medbringe jeres valgte råvare den pågældende

maddag.

Koloni - Her tager vi jeres guldklump med på en af de fedeste ture i deres

børnehaveliv med en varighed på 3 dage og 2 nætter.

Dage med forældrekaffe - I friskole åndens tegn indbyder vi jer til et par hyggelige

timer i vores og ikke mindst andre forældres selskab, hvor vi kommer hinanden

nærmere og hygger med børnene. Herom på intra inden dagen.



Arbejds- og rengøringsdage -  Vi hjælper hinanden med praktiske ting. Her tænker vi

på arbejdsdage og rengøringsdage. I Guldbæk forsøger vi at gøre disse dage til

hyggelige dage, der styrker vores fællesskab. Vi mødes til en kop kaffe, og en på

forhånd udpeget forælder har tilrettelagt dagen og uddelegerer opgaver til alle. Der er

god frokost og alle forsøger at bidrage med god stemning. Børn er meget velkomne på

disse dage. Jo flere jo bedre!

Fælles udflugt - En gang årligt tager vi på fælles udflugt med skolen. Det er forskelligt

hvor vi tager hen fra år til år. Forældre, søskende og bedsteforældre er velkomne til at

tage med. Når I er med, er det jer, der har ansvaret for jeres barn. Vi vil selvfølgelig

gerne hjælpe. Ofte er der mulighed for at køre med skolen og børnehaves bus, andre

vælger at køre selv. De børn der ikke har nogen voksne med, følges med børnehavens

personale hele dagen.

Fødselsdag
I Guldklumpen vil vi meget gerne være med til at fejre jeres lille guldklump, når det

fylder år. Typisk fejrer vi fødselsdag om formiddagen eller eftermiddagen og forældre

er velkomne, hvis de har tid og lyst. Nogen vælger at have noget med til alle børnene,

men kage og lignende søde sager frabeder vi os venligst. Fødselsdagen varer typisk

30 min, hvor vi spiser, hører ”Gøjsen” historie, synger og fejrer jeres barn.

Efterfølgende er der oprydning, hvor vi regner med, at I giver en hjælpende hånd.

Ønsker I at holde fødselsdag, skal I blot informere personalet (gerne i god tid) og aftale

nærmere om det ønskede tidspunkt, da der skal være tid til at lave hemmeligheder. Vi

har valgt, ikke at tage hjem til nogen og fejre fødselsdag, men er ellers åbne for input.

Sammenhold:
Vi er meget glade og stolte over vores sammenhold med skolen og vuggestuen. I

hverdagen betyder det, at vi kan være sammen på legepladsen, og de store børn kan

komme på besøg i børnehaven eller vuggestuen til glæde for alle. De store børn er

gode rollemodeller, og de små lærer meget af at have de store børn i nærheden. Vi



oplever at springet fra vuggestue til børnehave og bagefter til skolen er meget blidt og

bekendt.

Til skolefester, julefester, arbejdsdage, rengøringsdage m.m. deltager alle forældre.

Således kender alle hinanden store som små. Det giver et godt fællesskab omkring

Guldbæk friskole og Guldklumpen børnehave og vuggestue, som vi håber I vil være en

del af og gøre endnu bedre.

Velkommen til Guldklumpen


