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Hej __________________________________________

Hos os får du dejlige friske kinder,
og de allerbedste barndomsminder

Dine voksne på din gruppe hedder
Primær pædagog ________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende!

Hjerteligt velkommen på Bissensvej
til dig og din familie fra personalet
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Vores værdier //
For at give dit barn de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling
og læring arbejder vi på Bissensvej ud fra følgende værdier:
Tryghed
Vi mener, at tryghed og omsorg er grundlaget for barnets
personlige udvikling.
Det enkeltes barns udvikling
Barnet udvikler sig, når det er tilpas udfordret. Vi tager
udgangspunkt i børnenes interesser og behov og yder støtte og
stiller udfordringer til det enkelte barn.
Relationer og venskaber
Børn udvikler sig i samvær med andre børn og voksne. Vi skaber
grobund for venskaber, og vi sikrer børnene muligheder for at
danne relationer.
Fællesskab
Glæde og gode oplevelser sammen med andre er grundlag for
udvikling. Vi vil derfor lægge energi i at skabe glæde og begejstring
for fællesskabet.
Faglighed
På baggrund af ovenstående vil vi kendes på en høj faglighed. Vi vil
have fagligt, velfunderede og refleksive medarbejdere, der
engagerer sig i arbejdet med børnene.
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Åbningstider //
Mandag – torsdag
Fredag

6.30-16.30
6.30-16.00

Vi har lukket den 24. december til og med den 31. december. I de
tilfælde, hvor der er behov for pasning mellem jul og nytår, vil
pasningen være i en anden børnehave i distriktet.
Vi har lukkedag fredagen efter Kristi himmelfartsdag og
Grundlovsdag. Ferieperioder vil blive annonceret på Tabulex,
ligesom tilmelding hertil.
Dagens rytme //
Bissensvej åbner på rød gruppe, og der spises morgenmad
(medbragt)
Kl. 7.30 - 8.45 Aktiviteter ude og inde i små eller større grupper
Kl. 6.30 - 7.30

Kl. 8.45 - 9.15 Mellemmåltid
Kl. 9.15 Dagens pædagogiske læreplansaktiviteter
10.45
Kl. 11 - 12
Frokost
Kl. 12
Leg og eftermiddagslur til dem der trænger
Kl. 14
Mellemmåltid
Kl. 14.30
Aktiviteter ude eller inde i større eller mindre grupper
Kl. 16.00
Vi samler alle på rød gruppe eller ude på grøns legeplads
Kl. 16.30

Barnets start //
Starten hos os på Bissensvej er vigtig! Derfor er det godt, at I som
forældre aftaler og planlægger med jeres primær pædagog,
hvordan jeres barn får den bedst mulige indkøring/tilknytning.
Nogle børn falder hurtigt til (3-4 dage), mens andre tager længere
tid om at blive trygge og falde til (2-3 uger). Intet er rigtigt eller
forkert, og det er vigtigt for os, at vi følger barnets behov. Vi skal i
små skridt opbygge en god relation til jeres barn, så grundstenen
for resten af tiden på Bissensvej bliver lagt solidt. Sæt derfor god tid
af til indkøringen, og spørg os endelig til råds, hvis tvivlen rammer.
Vi vil gøre vores bedste for at skabe de bedste rammer for en god
start for både jer og jeres barn!
Goddag og farvel //
Selvom vi har vores elektroniske indkrydsningssystem Tabulex, så
sørg altid for, at du får sagt goddag og farvel til en voksen i huset.
På den måde sikrer vi den daglige kontakt med jer og har mulighed
for at udveksle korte beskeder om barnet. Hvis barnet bliver hentet
af andre end jer forældre, er det nødvendigt, at vi får besked! Læs
evt. vores skriv om det gode goddag og farvel, som du finder på
Tabulex.

Vi siger farvel og tak for en skøn dag!! (Fredag kl. 16)
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Aldersintegreret fleksinstitution //
Børnehuset Bissensvej er en aldersintegreret fleksinstitution fra 0 –
6 år. Det betyder, at vi har struktureret og indrettet husets
børnegrupper ud fra et aldersprincip med 3 aldersopdelte grupper.
Grøn (yngstegruppe) 12 - 14 af de yngste børn
Rød (minifleksgruppe) 16 - 20 af de børn der aldersmæssigt ligger i
midten
Gul (størstegruppe) 18 - 25 af de ældste børn
Vi har valgt at aldersintegrere vores hus for at give børnene de
bedst mulige forudsætninger for at lege, udvikle sig, lære nyt og
trives. Vi ved fra forskning, at børn udvikler sig socialt, emotionelt
og kognitivt, når de samarbejder, og derfor er det yderst vigtigt at
understøtte dette, bl.a. ved at give dem muligheden for at være
sammen med andre børn, der matcher deres udviklingstrin.
Ved den aldersintegrerede struktur får vi også mulighed for at
tilpasse vores personaleressourcer til at matche børnenes behov
for støtte, omsorg, guidning og læring. De yngste børn har brug for
mest hjælp/omsorg, de ældste kan mere selv.
Børnene på gul gruppe er de ældste børn på Bissensvej. Derfor er
de børn, der skal i skole næste gang, naturligt samlet på denne
gruppe. Det styrker deres fællesskab og relationer, som de kan
bygge videre på, når de starter i skolen. Det kan også gøre
overgangen til skolen lettere, når vennerne følger med. På gul
gruppe tilbyder vi de ældste børn større udfordringer både på ture
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og i hverdagens rutiner og aktiviteter f.eks. i garderoben, ved
måltiderne og på legepladsen.
På rød gruppe er der lidt færre børn end på gul. Her har børnene
brug for en lidt tættere voksenkontakt og hjælp i flere af
dagligdagens aktiviteter og rutiner. Vi tilbyder de yngste på rød
gruppe mere støtte og hjælp. F.eks. er der god tid til bleskift og
hjælp til måltid og middagslur.
På grøn gruppe er der færrest børn, da de er husets yngste og
derfor har brug for tæt voksenkontakt og tilknytning. Her er
børnene lige kommet hjemmefra med helt tæt kontakt med jer
forældre, og derfor har børnene brug for meget hjælp og omsorg til
de fleste af dagens rutiner og aktiviteter. F.eks. til bleskift,
middagslure, påklædning, måltiderne, leg ude som inde.
Generelt tilpasser vi vores daglige pædagogiske
læreplansaktiviteter nøje efter hvor børnegruppen er
udviklingsmæssigt. Det gør vi i forhold til de ture, rutiner og rytmer,
der er på den enkelte børnegruppe. Vi følger børnenes spor og
beriger dem lige netop der, hvor de har deres nærmeste
udviklingszone. Vi møder børnene på en anerkendende måde og
afstemmer vores spejling og guidning af dem efter deres
individuelle behov.
Den aldersintegrerede struktur styrker også børnene i deres
indbyrdes relationer og fællesskaber. Erfaring og viden har lært os,
at det er et stort plus at have en buddy/wingman, og vi bestræber
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os derfor på at lade dem følges mindst 2 ad gangen i overgangen
fra en gruppe til en anden. Det er trygt og rart at være et lille
fællesskab i det store nye (ny gruppe).
Vi passer på det dyrebareste, I har, og derfor vil vi gerne lytte og
sparre med jer om jeres barns trivsel, udvikling og læring, og
herigennem sikre at overgangen fra en gruppe til en anden bliver så
bekymringsfri som muligt. Vi ved, at det er jer, der kender barnet
bedst, og derfor har vi brug for en åben og ærlig dialog med jer
forældre for på måde også at kunne skabe tillid og tryghed for jer!
Vi vægter også det interne samarbejde i huset. Derfor udveksler vi
viden og observationer vedr. jeres barns trivsel, læring og udvikling,
og overleverer beskeder og informationer til hinanden fra jer, når
jeres barn skifter gruppe.
Takst principperne følger barnets alder. Derfor vil I opleve at skulle
betale vuggestuetakst, selv om jeres børn rykker fra Grøn til Rød
gruppe. Normeringsmæssigt tæller børn under 3 år for 2 børn.
Derfor har vi valgt at fordele antallet af børn i huset som beskrevet
ovenfor med færrest børn på Grøn, lidt flere på Rød gruppe, men
flest på Gul gruppe. Vi har valgt, at antallet af børn på grupperne
skal matche børnenes udviklingsmæssige behov for hjælp, støtte,
omsorg og guidning fra personalet.
Tabulex, stamdata, adresse og telefon oplysninger //
Tabulex finder du her
https://bissensvej.borneweb.dk/?id=36
Tabulex er en skal-opgave, som I forældre forpligter jer til at lære at
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kende og bruge. Både mor og far skal logger ind og oprette hver
deres log in og udfylde stamdata. I kan også bruge Tabulex fra
mobilens internet browser. Brug Tabulex for at sikre jer, at I får al
nødvendig information, tilmeldinger til ferie, aktiviteter og
arrangementer.
Det er nødvendigt, at vi altid har de rigtige oplysninger på jer! Vi
kan pludselig stå i en nødsituation, eller dit barn kan blive syg.
Derfor skal I altid huske at give os besked om ændringer og rette
informationerne på Tabulex. Det er vigtigt, at vi kender til jeres
familieforhold, adresseændringer, emails, tlf nr, osv. Spørg
personalet, hvis I bliver i tvivl – lederen hjælper også gerne.
En manual til Tabulex kan blive fremsendt pr mail, hvis I ønsker det.
Giv lederen besked herom.
Ferie //
I god tid inden ferieperioder bedes I indberette barnets ferie i
Tabulex. I vil blive varslet herom. Det er vigtigt, at I overholder de
tidsfrister, der er og er nøje med at give besked om komme/gå
tider. På den måde kan vi bedst muligt planlægge
personaleressourcerne, så de er afstemt efter fremmødet af børn.
Påklædning, garderobe og sikkerhed //
Husk at give dit barn hensigtsmæssigt tøj på. Tøj som kan tåle leg
både ude og inde. Børnene er ude i alt slags vejr, så vind- og
vandtæt tøj og støvler er uundværligt. Det er også en fordel, at
tøjet ikke strammer. Vi er meget fysisk aktive, og det er svært at
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kravle, hoppe, danse og springe omkring, hvis bukserne klemmer
om maven!
Mærk alt barnets tøj og fodtøj med navn, så der ikke opstår tvivl
om, hvis der er hvis, når mange har det samme udstyr. Barnet skal
også have indesko med. Der skal altid ligge mindst et ekstra sæt
skiftetøj i garderoben/badeværelset. De 2 gange om dagen I
kommer på Bissensvej, forventer vi, at I holder orden i jeres barns
garderobe. Husk at fjerne plastikposer, smådele, grene, sten og
andre skatte. Saml sko, strømper og andet op fra gulvet, så det er
til for personalet at feje og gøre klar til rengøringen.
Af sikkerhedsmæssige grunde vil vi bede jer fjerne snore fra
børnenes tøj, ligesom halskæder, kapper og andre lignede ting ikke
er egnet til dagen på Bissensvej.
Legepladsen //
Vi har en legeplads med masser af udfordringer og muligheder for
fordybelse i leg, aktivitet, sport og samvær. Ved hjælp af
beplantning, hegn, skure og høje laver vi rum, hvor der er mulighed
for uforstyrret leg. Legepladsen er et uderum med mange
muligheder for leg og læring. Der konstrueres, eksperimenteres og
undersøges. Det siges at ”Børn opfører sig som børn, fordi de er
børn”. Derfor skal børnene hos os have adgang til mudder, vand,
brædder, kasser, bål, juletræer, sand, potter og pander. Så de bliver
beskidte, men vi lover, at de hygger sig imens.

Bleer //
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Alle børn skal selv medbringe bleer.
Mad //
Vi har frokostordning for hele børnegruppen på Bissensvej og har
derfor vores egen kostfaglige eneansvarlige i køkkenet. Vi lægger
vægt på, at børnene får en sund varieret kost efter de
retningslinjer, der netop nu er gældende fra Sundhedsstyrelsen,
sundhedsplejersker, børnelæger og andre kvalificerede rådgivere.
Der bliver lavet en madplan for ca. 1-2 uger ad gangen, som vi
sender via Tabulex. Børnene får vand til alle måltider og får
serveret 1 dl mælk pr. dag.
Alle børn skal selv medbringe hel frugt og grønt til
mellemmåltiderne. Vi sørger for forskelligt brød og at vaske og
skære frugt/grønt. Der drikkes vand af medbragte drikkedunke til
mellemmåltiderne. Frugt/grønt skal lægges i dit barns stues
køleskab. Mellemmåltiderne er ikke fuldt ud mættende, da de ikke
er hovedmåltider. I ferieperioder eller på andre tidspunkter kan I
blive bedt om selv at medbringe 2 færdige mellemmåltider pr dag
pr barn.
Fødselsdage //
Hip hurra det min fødselsdag! – og det skal fejres!
Når dit barn skal holde fødselsdag, kan du vælge at lade barnet
blive fejret på Bissensvej, eller vi kan komme på besøg hjemme hos
jer.
Hos os må forældrene meget gerne være med, men vi kan også
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sagtens fejre dagen for dit barn uden forældre. For det meste
fejrer vi dagen ved formiddagsmaden. Vi synger fødselsdagssang,
giver en lille gave, og dit barn kan dele ud. Du skal være meget
opmærksom på Bissensvejs kostpolitik. Spørg personalet om
inspiration og gode råd. Vi holder typisk fødselsdagen i den gruppe
dit barn er tilknyttet. Ønsker I, at vi kommer hjem til jer, kan I
invitere hele dit barns gruppe med. Vi kommer en formiddag og I
skal koordinere med gruppens pædagoger i rigtig god tid.
Forældresamarbejde //
Som tidligere nævnt lægger vi vægt på forældresamarbejdet. Giv os
altid besked, hvis der sker ændringer hjemme hos jer – vi vil gøre
det samme! Vi samarbejder med et stærkt tværfagligt
sundhedsteam, så kom endelig til os, hvis I synes, at I har brug for
lidt mere sparring end det daglige.
Ud over vores vigtige daglige kontakt giver vi også information på
forskellige andre måder:

Forberedende skole samtaler Et tilbud til de forældre, hvis børn
skal opskrives i skole. Samtalen er med barnets primærpædagog.
Ca. 20 min.
Forældremøde Vi afholder et årligt forældremøde i efteråret, hvor
der også er valg til vores forældreråd. Mødet ligger typisk sidst i
september.
Årsplan På Tabulex er der et årshjul med årets traditioner,
arrangementer og vigtige datoer.
Hjemmeside
https://www.fredericia.dk/B%C3%B8rnehavenBissensvej

Informations møde/Start samtale Inden barnet starter - for
forældre, primærpædagog og barnet. Ca.30 min.
3 måneders opfølgningssamtale En lille snak efter ca. 3 måneder
om barnets start og trivsel hos os. Samtalen er med barnets primær
pædagog. Ca. 20-30 min.
Overgangs samtale Et tilbud om en kort samtale med ny
primærpædagog ved skift fra en gruppe til en anden. Ca. 20 min.
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Forældrerådet //
Vi har et stærk og engageret forældreråd på Bissensvej.
Forældrerådet arrangerer flere aktiviteter om året og hjælper med
sparring på procedure, nyansættelse af personale, udarbejdelse af
kostpolitikker og meget andet. Hvis du vil vide mere, kan du finde
en oversigt over forældrerådet på vores hjemmeside eller på
Tabulex. Hvert år til vores sommerfest er der valg til vores
forældreråd. Du er altid velkommen til at henvende dig til et
medlem, hvis der er nogle sager, procedurer eller andet, du ønsker
taget op eller diskuteret.
Distriktsforældrebestyrelsen //
Distriktsforældrebestyrelsen er med til at udarbejde overordnede
principper for hverdagen i børnehaverne, indenfor de mål og
rammer som kommunalbestyrelsen fastsætter. Bestyrelsen består
af repræsentanter fra alle de kommunale daginstitutioners
forældreråd i Kirstinebjergdistriktet.
Det er vores forældrerådsformand, der sidder med i bestyrelsen, og
du er altid velkommen til at henvende dig, hvis der er nogle
principielle sager du ønsker taget op på et bestyrelsesmøde.

Bissensvej. Drejer det sig imidlertid om langvarige eller kroniske
sygdomme, vil vi give medicin i det tidsrum, barnet er hos os.
Der skal dog forelægge skriftlig vejledning fra lægen, der angiver
medicinens art, barnets navn og den ordinerede dosis. Aftal med
personalet hvor medicinen skal ligge, så den opbevares
utilgængeligt for børn.
Fotografering //
Vi tager mange billeder af børnene på Bissensvej. Både af
aktiviteter, små pudsige episoder, leg, ture, fødselsdage mm. De
billeder lægger vi på Tabulex i billedgalleriet. Herfra kan I selv
downloade de billeder, I vil gemme fra jeres barns tid her på
Bissensvej. I skal meddele os via Tabulex, hvis I ikke ønsker, at der
bliver taget billeder af jeres barn. Det er vigtigt, at I tager en
personlig snak med lederen, hvis det er jeres ønske.
Legetøjsdag, cykler, hjelme og rulleskøjter //
Læs vores skriv om medbragt legetøj. Det finder du på Tabulex.

Forsikring //
I skal være opmærksomme på, at børnene ikke er dækket af den
kommunale forsikring, når de er på Bissensvej. Vi anbefaler derfor,
at I tegner en privat ansvars- og ulykkesforsikring for jeres barn.

Jeres barn må gerne medbringe cykler, rulleskøjter m.v. til
udendørsbrug. Vi kan ikke sikre, at det ikke går i stykker eller bliver
væk. Børnene skal bruge hjelm, når de cykler og ruller på
rulleskøjter (her skal de også have knæ/albue og
håndledsbeskyttere på). I skal sørge for, at hjelmen er indstillet til
barnet. Børnene må kun cykle på egne cykler med egne hjelme.

Medicin //
Som udgangspunkt påtager vi os ikke ansvar for at give medicin på

Sovetider //
På Grøn og Rød gruppe bruger vi Tabulex til at orientere jer om
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sovetider, hvem der henter og hvornår, beskeder om hvordan
barnet har sovet om natten osv. De mindste børn sover ude eller i
krybberummet. De ældste børn sover inde på madrasser enten i
reden eller i legestuen.
Turdage //
Rød gruppe har turdag hver tirsdag (på nær i ferieperioderne).
Derfor skal børnene være mødt i børnehaven senest kl. 8.45.
Længden af turen vil variere, ligesom mål og destination. Mød altid
op til tiden med turtasken pakket og klar. Turtasken skal indeholde
skiftetøj, bleer, drikkedunke og være en størrelse barnet selv kan
bære.
Gul gruppe har turdag hver onsdag (på nær i ferieperioderne).
Derfor skal børnene være mødt i børnehaven senest kl. 8.45.
Længden af turen vil variere, ligesom mål og destination. Vejret er
vores ven, så mød op forberedt! Mød altid op til tiden med
turtasken pakket og klar. Turtasken skal indeholde skiftetøj, bleer
(hvis dit barn bruger det), drikkedunke. Tasken skal barnet selv
kunne bære.
Praktisk info om modulordninger mm //



Et fuldtidsmodul på 47,5 timer pr. uge.
Deltidsmoduler på hhv. 35 timer, 25 timer og 20 timer pr. uge.
Bemærk! Ændring af modul skal ske til lederen.
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Ved ændring af modul gælder
Modulvalget er gældende for mindst 1 måned.
Ændring fra et længere til et kortere modul skal ske med 1
måneds varsel til den første i måneden (lederen informerer
Pladsanvisningen)
 Ændring fra et kort modul til et længere modul kan ske fra dag til
dag, såfremt der er plads hos os.



Rammer for fleksibilitet
For 20 timers modulet består fleksibiliteten i, at timerne kan lægges
på forskellige tidspunkter på dagen. Der kan altså bruges minimum
4 timer pr. dag på dette modul.
For 25- og 35- timers modulet gælder:
 Der kan minimum bruges 4 timer pr. dag og maksimum 9 1/2
time pr. dag (for 25-timers modulet dog maks. 9 timer pr. dag).
 Alle ugens 5 dage skal indgå.
 Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende f.eks.
pga. sygdom eller fridag. Her tælles der 4 timer.
Bemærk! Børn på 20-timers modulet er ikke omfattet af en
eventuel frokostordning, uanset de er i daginstitutionen ved
frokosttid. Såfremt forældre ønsker, at barnet deltager i
frokostordningen, skal barnet tilmeldes 25-timers modulet.
Op og ned i tid
Det er muligt at skifte modul. Ønsker du at gå fra en 35 til en 47½
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timers plads, kan dette ske fra den ene dag til den anden. Kontakt
lederen. Ønsker du at gå ned i tid fra 47½ til 35 timers plads, skal
dette meddeles lederen. Dette kan ske med en måneds varsel til d.
1. i måneden. Ønsker du at skifte til eller fra 20-timers og 25-timers
pladser skal dette ligeledes gå igennem lederen.
Udmeldelse
Ved udmeldelse er der 2 måneders opsigelse til d. 1. eller 15. i
måneden. Dette foregår via Borger.dk
Friplads
Du har mulighed for at søge hel eller delvis friplads efter gældende
regler. Regler finder du på kommunens hjemmeside.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til pladsanvisningen.
Husk, at vi altid gerne vil i dialog med jer. Så kom til os, hvis der er
noget, I undrer jer over, har spørgsmål til, er utilfredse med,
bekymrede over, tilfredse med og glade for. Vi bliver klogere, når vi
samarbejder og taler sammen. Måske vi ikke lige har tid, når du
fanger os, men så finder vi tid. Du er også altid velkommen til at
kontakte den pædagogiske leder via mail og tlf inden for vores
åbningstid.

Vi ses på Bissensvej 
Pædagogisk leder Gitte Lykke
Mail // gitte.lykke@fredericia.dk
Tlf // 2099 8814 - 72106105
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