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I Danmark går de fleste børn i dagtilbud til de skal i skole i det år, hvor de fylder 6
år.
Dit barn:
klokken:_ .

skal starte i børnehaven:

den:

/

Når dit barn starter, skal I som forældre være sammen med barnet i dagtilbuddet
i nogle timer hver dag. Det gælder over en periode på ca. 1-2 uger, og efter
nærmere aftale med dagtilbuddet.
Som forældre kommer I, i institutionen, for at aflevere og hente barnet, samt til
aftalte møder. I Slagelse Kommunes dagtilbud er det ikke kutyme, at forældre
kommer uanmeldt på besøg.

Hvad er dagtilbud
I Danmark taler man om dagtilbud i forhold til 0-6 års området, herunder
vuggestue for de mindste børn og børnehave for de ældste børn. Dagtilbud er en
god ramme for dit barns læring og gør det muligt for begge forældre at arbejde
og/eller uddanne sig.
Læringen i vuggestue og børnehave dækker over social, sproglig og motorisk
læring. Særligt sproglæringen sikrer, at dit barn får et godt dansk sprog og en god
skolestart. I både vuggestue og børnehave leges der indenfor og udenfor i al slags
vejr. Der læses højt fra børnebøger, synges, danses og tegnes.
De voksne er uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. De kan
professionelt passe på, og læringsmæssigt udfordre, dit barn.

Hvad skal dit barn have med i vuggestue/børnehave?
Medbragt mad i madkasse, sutsko og sut og bamse - hvis dit barn bruger det

I Danmark er der fire årstider: Forår, sommer, efterår og vinter. Giv dit barn det
tøj og overtøj på, der passer til koldt eller varmt vejr.

Når det regner anvendes gummistøvler og regntøj (regnjakke og regnbukser):

Når det sner: Vinterstøvler, varmt overtøj, hue og handsker, eller vanter:

Når det er forår eller sommer: Let og luftigt tøj og sko, samt en lille let jakke.

De vigtigste kontaktpersoner
En Familiekonsulent, som du kontakter om almindelige forespørgsler vedrørende
bolig, job, uddannelse, økonomi, ledsagelse til møder og tolkebistand.
Skriv hendes navn her ___________________
Hendes mailadresse her ___________ og telefonnummer
her_________________
En ’primærpædagog’, der har den første kontakt til jer som familie. Hun har det
overordnende pædagogiske ansvar for dit barns udvikling og trivsel. Tag derfor
denne folder med i dit barns dagtilbud og spørg, hvad jeres primærpædagog
hedder.
Skriv hendes navn her ___________________
Hendes mailadresse her ___________ og telefonnummer
her_________________
Barnets primærpædagog kan kontaktes om forældresamarbejde, vil styrke
barnets sprog og følge dit barn indtil skolestart. Har I brug for hjælp eller
spørgsmål, så står hun klar med et svar.
En sprogpædagog. Sprogpædagogen er tilknyttet til dagtilbuddet.
Sprogpædagogen vil sammen med personalet arbejde med at lære dit barn det
danske sprog og deltager også i forældremøder mv. Sprogpædagogen taler
_______ og______
Skriv hendes navn her ___________________
Hendes mailadresse her ___________ og telefonnummer
her_________________
Spørg hende i hvilken periode, hun er i dagtilbuddet og skriv det her: fra________
til _______

Hjælp jeres barn med at blive glad for at gå i dagtilbud
Et godt samarbejde mellem dig og dit barns pædagoger er vigtigt for dit barns
trivsel og læring. Særligt de første 4 uger. Lær derfor de andre børns navne at
kende, spørg ind til, hvad dit barn har lavet, interessér jer for barnets nye ord og
hvad ting hedder på dansk. Sig til personalet, når du ikke forstår, hvad de mener eller hvorfor de gør, som de gør.

Få også sat ord på dit barns oplevelser og følelser af, hvordan det er at gå i
vuggestuen/børnehave. Og rum dit barns glæde, frustration, sorg og
nysgerrighed.
Ved opstart i dagtilbud får I som familie udleveret en lille taske af
sprogpædagogen. Den indeholder materialer, som I kan benytte til samtale med
jeres barn.
Som forældre spiller I en afgørende rolle i jeres barns sproglige udvikling. Tal med
jeres barn på dets modersmål. Og se denne video, oversat til 8 sprog:
http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Pasning/Dit-barns-sprogog-laesning/Tal-sproget-frem.aspx.

Tavshedspligt
For at beskytte børn, forældre og ansatte, har pædagoger tavshedspligt vedr.
private forhold.
Oplysninger om private forhold spænder fra:
 etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, samt
fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 over oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold
 til oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre
fortrolige oplysninger (samlivsformer, økonomiske og skattemæssige
forhold).
Man må ikke tage billeder af børn eller voksne i dagtilbuddet uden tilladelse.
Institutionen tager fællesbilleder af børnene, så hvis I ønsker at lære de andre
børns ansigter og navne at kende, kan I evt. bede om et af dem.

Forsikring
I skal selv tegne en ulykkesforsikring på jeres barn, da I ikke er dækket ind af
dagtilbuddets forsikring.

Gratis ordninger ved Center for Dagtilbud:


”Foreningen for Bydelsmødre” er kvinder med indvandrer- og
flygtningebaggrund, der støtter andre kvinder fra deres bydel med at
opdage og anvende egne ressourcer. Det styrker kvinderne selv, deres børn
og familier. For mere viden om bydelsmødre, kontakt udviklingspædagog
Bonny Smith på mobil: 30 78 58 23, eller mail:bomsm@slagelse.dk



”Familie til familie” er et tilbud om flerkulturelt netværk for hele familien.
Hvis du ønsker legekammerater til dit barn/børn, lokalt netværk – eller
mulighed for gratis at komme ud og opleve lokalmiljøet, så er
venskabsfamilieordningen noget for dig. For mere info kontakt tovholder
Heidi Mengel på mobil: 31 24 04 03, eller mail: heimc@slagelse.dk

Kontaktpersoner fra ovenstående indsatser findes på adressen: Nordbycenteret.
Kierulffsvej 2, 4200 Slagelse. Kig endelig forbi!  Vi tager imod jer med åbne
arme.

Plads til egne noter:

