Åbningstider.
Mandag –Torsdag kl. 7.00-16.30
Fredag kl. 7.00-16.00.

Børnene skal være afhentet, så personalet kan låse børnehaven
kl. 16.30 mandag – torsdag. Fredag kl. 16.

Ferielukning.
Børnehaven har lukket således:
Vinterferien
Påsken
Store Bededag
Kr. Himmelfartsdag
Pinseferie
Grundlovsdag
Sommerferie *
Efterårsferie
Juleferie

Uge 8
Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag
D.1. maj
samt efterfølgende fredag.
2. Pinsedag
D. 5. juni
Uge 28, 29 og 30
Uge 42
D. 24. december til d. 1. januar

Udmeldelse. Kan kun træde i kraft den 1. i en måned, og skal ske
senest 5 uger før at barnet stopper i børnehaven.

Vi byder hermed jer og jeres barn velkommen i privatinstitutionen Den
Musikalske Børnehave.
Vi har et ønske om, at I som familie kommer til at føle stor tilknytning
til stedet. Vi giver trygge og udviklende rammer for barnet, og vi
bestræber os på at være et rart og hyggeligt sted at være, hvor I og jeres
barn bliver mødt af nogle imødekommende voksne.
Denne folder beskriver mange af de praktiske ting, som I nu skal til at
forholde jer til.
I er til hver en tid velkomne til at spørge, hvis I får brug for at vide
mere.
Med venlig hilsen os alle i Den Musikalske Børnehave.

Egenbetaling. Pr. 1/1 2019 1990 kroner pr. måned, svarende ca. til en
kommunal børnehave. Betalingen sker kvartalsvis forudbetalt, altså
5970 kroner for 3 måneder.
* obs. - - juli måned er betalingsfri.

Slotsgade 31d, 9000 Aalborg tlf. 81248364
www.denmusikalskebornehave.dk
denmusikalskebornehave@gmail.com

Er der andre forhold der gør sig gældende, som f.eks. allergi, medicin mm,
beder vi jer om at give os besked på dette.

Personalet.
Leder

Lizzi Poulsen

Pædagoger

Maria Mayntz
Clarissa Vestergaard (barselsvikar)
Birgitte Gregersen (på barsel)

Medhjælpere

Magnus Kronborg

Musikpædagog

Anna Vestergaard

Studerende
Vi er tilknyttet Praktikordningen for pædagogstuderende ved University College, Aalborg. I vil blive informeret om en
eventuel studerende på et internt opslag i børnehaven.

Børnegrupper.
Vores børn og forældre nyder godt af, at vi er en lille børnehave med et
hjemligt miljø og god plads til den enkelte, hvor alle kender alle. Vi
arbejder sammen på kryds og tværs af alder og køn. For at give ro og
nærvær når vi spiser, har vi inddelt børnene i små spisegrupper med en
voksen i hver. De kommende skolebørn spiser i perioder sammen med
hinanden og en medarbejder, mens de yngste og mellemste børn har faste
spisepladser sammen med deres kontaktpædagog.
Om torsdagen arbejder vi i aldersopdelte grupper til musik med musikpædagogen Anna. De aldersopdelte grupper kan også benyttes ved andre
aktiviteter, som stiller krav til alder og udviklingsniveau.
Disse grupper vil I blive oplyst om ved starten i børnehaven.
Det er vigtigt for os, at børnene indgår i et fællesskab og finder tryghed i
hele børnegruppen.

Sovetid/blebørn.
Starten i børnehaven.
Det kan være overvældende for et lille barn at starte i en børnehave, så her
er der et par gode råd til at gøre hverdagen lidt nemmere:
At vi får vigtig information.
At personale og forældre sammen aftaler, hvordan opstarten skal være.
Sig til hvis du som forældre har brug for hjælp.
Det kan være svært at gå fra et lille barn der græder. Erfaringen viser, at
det oftest kun varer kort. Så hvis det er svært at sige farvel, så gør det
hurtigt, frem for at trække pinen ud. I er altid velkommen til at ringe
senere, så I kan sikre jer, at jeres barn har det godt.
● Vi vil bede jer om, at I får hilst på en medarbejder, når I kommer, så vi
er opmærksomme på, at barnet er blevet afleveret. Ligesom vi ønsker,
at I og jeres barn får sagt farvel, så vi ved, at barnet er taget hjem.
● Det er vigtigt, at huske at give besked, hvis andre end far og mor henter
barnet. Vi må ikke udlevere barnet, hvis ikke I har givet besked.
●
●
●
●

Det kan aftales med personalet, hvis barnet har brug for at hvile eller
sove midt på dagen.
Hvis dit barn bruger ble, har vi puslebord. I skal selv medbringe bleer.

Oprydning.
Vi hjælper hinanden med oprydningen, samtidig med at vi lærer
børnene at rydde op. Der leges med mange forskellige ting i løbet af en
dag i børnehaven, og vi beder jer op at minde jeres barn om/ hjælpe
jeres barn med oprydning, når I henter barnet. Dette gælder både ude og
inde.
Vi vil være glade for, at I rydder op i børnenes garderobe hver dag. Det
giver overblik over, hvad garderoben indeholder og om der mangler
skiftetøj. Samtidig bliver det nemmere for såvel forældre og
rengøringshjælp, hvis sko og støvler er på plads til næste dag o.a.

Kostpolitik og Fødselsdage.
Børnene medbringer selv frugt til formiddag og eftermiddag, en madpakke
samt en drikkedunk med vand i, så barnet altid har let adgang til væske.
Alt forsynet med barnets navn.
Vi serverer vand fra hanen til maden og fylder drikkedunken op efter
behov.
Vi opfordrer til sunde madpakker uden sukker.
Til barnets fødselsdag o.a. opfordrer vi til, at traktementet er nærende og
uden sukker. Vi vil gerne fejre barnets fødselsdag her i børnehaven om
formiddagen, og I er velkomne til at deltage. Vi vil også gerne komme
hjem på besøg til fødselsdag.
Fødselsdage aftales i god tid med personalet.
● Børnehaven giver en lille gave til fødselsdagsbarnet, som er fra alle
børn.
● Fødselsdage afholdes helst ikke om torsdagen, hvor vi har musik dag.

Sygdom.
Hvis et barn har en smitsom sygdom, har feber eller er meget forkølet, må
det ikke komme i børnehaven, før det er helt rask og kan følge den daglige
rytme inde og ude.
Vi vil bede jer om at ringe og fortælle, hvis barnet er for sygt til at komme
i børnehaven, eller hvis det holder en fridag.

Parkering.
Vi har desværre ikke egen parkeringsplads og henviser derfor til Friis
Parkeringshus, hvor det er muligt at få en times gratis parkering, såfremt I
er medlem af Friis. Der er enkelte ½ timers parkeringspladser i Slotsgade.
Cykler henstilles til parkering i gyden ved siden af børnehaven. Har man et
hurtigt ærinde inde i børnehaven, er det også muligt lige at sætte sin cykel
fra sig på legepladsen.
Der må ikke parkeres hverken cykler eller biler i gården, som er privatejet.

Forældrebestyrelse
Den Musikalske Børnehave er organiseret som en forældrestyret
forening. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år af gangen og
vælges af og blandt børnehavens forældre på en Generalforsamling.
Det sidste medlem af bestyrelsen vælges af og blandt personalet.
Lederen deltager i samtlige møder uden stemmeret.
Forældrebestyrelsens sammensætning kan ses på hjemmesiden
www.denmusikalskebornehave.dk

Forældresamarbejde.
Vi ser forældrene som de største ressourcepersonaler i deres barns liv.
Det er derfor vigtigt for os at få skabt et tillidsfuldt og forpligtende
samarbejde med alle børns forældre, hvor de bidrager konkret i det
enkelte samarbejde omkring barnet. Vi prioriterer den daglige kontakt
højt og tilbyder mulighed for at skabe tætte og varme relationer i et
samarbejde baseret på åbenhed, tillid, respekt og gensidig anerkendelse.
Da vi er en lille privat børnehave, hvilket betyder at fundamentet hviler
på forældrenes opbakning og deltagelse, er det vigtigt, at familien føler
sig hjemme og er glade for at komme her. Hermed mærker man, at man
tilhører vores lille fællesskab. Vi hjælper hinanden, og vi ser gerne, at I
bidrager med ting, I er gode til og har tid til. Det kan være
bestyrelsesarbejdet med økonomi og drift, men også praktisk hjælp i
form af småreparationer. En privat børnehave giver både en højere grad
af indflydelse, men også forpligtelser. Vi forventer derfor, at
forældrene, én eller begge, deltage i minimum 1 af de 2 årlige
arbejdsdage. Det drejer sig om 5 timer, hvor vi hygger og laver noget
praktisk. Vi afholder også Bedsteforældredage, Luciaoptog, Lysfest
mm, hvor familien er velkommen. Også disse forventer vil blive
prioriteret, ikke mindst fordi det betyder meget for barnet, når
forældrene deltager.
Børnehaven tilbyder 3 obligatoriske samtaler: ved opstarten, efter 3.
mdr. og en førskolesamtale. Vi tilbyder derudover samtaler, hvis der

viser sig behov for dette. Vi drøfter sammen barnets trivsel og
udvikling.

Vi har desuden små billedrammer med generelle informationer, ugeplaner
etc.

Navn i alt.
Det er vigtigt med navn i alle barnets ejendele. Sy det i, skriv det med en
spritpen eller med en tekstilpen o.a. så vi kan kende forskel på børnenes
madpakker, tøj og støvler osv.

Mails og telefon.
Legetøj i børnehaven.
Børnene må gerne medbringe legetøj her i børnehaven. Vær opmærksom på at
det sker på eget ansvar, og at det ikke er det største eller mest støjende stykke
legetøj.

Tøj.
Børnene skal have tøj nok med til en dag, så de kan få rent/ tørt tøj på, hvis
uheldet skulle være ude og de bliver våde.
Tøjet skal passe til årstiden.
Vi vil gerne, at I hjælper barnet med at holde orden i garderoben, både da det
giver et større overblik over, om der mangler noget, samt at det er nemmere
for barnet i forhold til at være selvhjulpen.
Evt. glemt tøj ligges i de øverste skuffer i det lille kurvemøbel, der står i
hjørnet ude i garderoben.

Barnets Bog.
Barnet får en bog/mappe, som følger dem hele vejen igennem deres
børnehave tid.
Vi vil gerne, at I sætter billeder ind af jeres lille familie o. lign. Vi vil så
fylde bogen ud med tegninger o.a. fra oplevelser, som barnet får her i
børnehaven.
I er velkomne til at låne bogen med hjem i weekenden, at skrive i den eller
at sætte flere billeder ind.

Info tavle.
I garderoben informerer såvel personale samt forældrebestyrelse om de
ting, vi gerne vil orientere jer om.
I må også gerne sætte opslag op.

Ca. 8 gange årligt sender vi et nyhedsbrev ud. Det vil indeholde relevant
information eller fortælle om ting vi har lavet/ vil lave, arrangementer og
andre ting vedrørende børnehaven.
Det er derfor vigtigt, at I oplyser jeres mailadresse.
Det er også vigtigt at vi er opdateret på evt. ny adresse eller nyt
telefonnummer, så vi altid kan komme i kontakt med jer i dagligdagen.

Om Den Musikalske Børnehave.
Vi holder til i et gammelt hyggeligt hus på 300 m2 med lidt skæve vægge,
forsatsvinduer for de gamle ruder, afhøvlede gulve og andre rustikke
særheder. Huset er beliggende lige ved siden af Aalborg Slot, og
slotsparken benyttes flittigt som rekreativt område for børnene. På grund
af beliggenheden, har vi rig mulighed for at deltage i byens kulturelle
aktivitet.
Vores musiske profil består af undervisning/musik ved en musikpædagog
en gang om ugen, desuden er musik, sang og bevægelse en vigtig del af
børnenes dagligdag. Gennem musikken stimuleres børnenes fantasi og
sanser positivt, og de lærer at samarbejde som socialt engagerede
individer.
Yderligere oplysninger og tilmeldingsblanket kan fås ved henvendelse til
børnehaveleder Lizzi Poulsen, tlf. 81248364.

