Praktiske oplysninger:
Adresse:
Børnehuset Stjernedrys
Trækbanen 14
3000 Helsingør
Telefonnumre:
Kontor: 49 28 17 09
Stjernestuen: 49 28 42 45
Solstrålerne: 49 28 42 47
Astronauterne: 49 28 42 48
Kometerne: 49 28 42 46

Bestyrelsen:

Børnehuset:

Bestyrelsen består af 6 forældre og 2 suppleanter. Derudover et
medlem udpeget af Helsingør Byråd og 2 medlemmer fra Selskabet
Mødre- og børnehjælpen. Lederen og to
medarbejderrepræsentanter deltager i møderne. Referat fra
bestyrelsesmøderne hænger ved informationstavlen. I er altid
velkomne til at kontakte forældrebestyrelsen.
Børnehuset Stjernedrys er en integreret institution, hvor barnet kan
gå fra de er 0 år og til skolestart.
Vi har 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Børnene flytter
til en børnehavegruppe når der er plads (det kan godt være før
barnet fylder 3 år). Det er personalet i vuggestuen der vurderer,
hvilke børn, der er mest parate til at flytte.

Fridag/ferie:

Hvis dit barn ikke kommer, så husk at give besked til stuens
personale.

Frugt:

Alle forældre lægger 4 stk. frugt om ugen i stuens frugtkasse. Den
fordeles mellem børnene til mellemmåltiderne.

Fødselsdage:

Når jeres barn har fødselsdag samles alle børn og voksne fra den
stue hvor barnet hører til. Vi holder en lille fest, hvor barnet er
centrum. Barnet vælger nogle sange, som vi synger og flaget på
legepladsen bliver hejst.

I er velkomne til at deltage, samt til at tage noget spiseligt (helst
ikke slik, men gerne frugt eller boller) med, som jeres barn kan dele
ud til de andre børn.

Ture:

I vil altid blive informeret om længere planlagte ture.

Traditioner:

Fastelavn
Påskefrokost (uden forældre)
Julefrokost om formiddagen (uden forældre)
Julefest arrangeret af forældre (med forældre og børn)
Afskedsfest for de store børn (med forældre uden søskende)
Arbejdsdag for forældre (med børn)
Forældremøde 1 gang årligt (uden børn)
Forældresamtaler efter behov (uden børn)

Trivsel:

Vi opfordrer til at I – hvis I syntes, der er noget, som ikke fungerer
eller noget I er i tvivl om, i barnets hverdag i institutionen –
kontakter stuens personale for at få en snak.

Udmeldelser:

Skal ske digitalt gennem den digitale pladsanvisning. Denne findes
via Helsingør Kommunens hjemmeside: helsingor.dk

Ændringer:

Vedrørende adresser, telefonnumre og arbejdspladser vil vi gerne
have besked hurtigst muligt.

Åbningstider:

Institutionen åbner kl. 6:30 og lukker kl. 17:00, undtagen fredag hvor
vi lukker kl. 16:45.
Institutionen holder lukket de tre dage op til påske samt en uge i
forbindelse med jul og nytår.
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Forældresamarbejdet i Stjernedrys:
I stjernedrys lægger vi vægt på forældresamarbejdet. Det er vigtigt, at I føler jer
velkomne i institutionen og har en god kontakt med personalet.
Gensidig tillid og respekt mellem Jer som forældre og os som personale, er alt
afgørende for Jeres barns trivsel og udvikling i institutionen.
I har ofte store forventninger til institutionen og os som personale, disse
forventninger prøver vi så vidt muligt at indfri, samtidig med, at vi tager hensyn til
resten af børnegruppen.
Vi har også nogle forventninger til Jer, som vi vil beskrive nærmere:
Når I er i institutionen sammen med jeres barn, forventer vi at I tager ansvar for
Jeres barn og følger institutionens regler.
Stjernedrys er en arbejdsplads. Vi forventer, at I respekterer institutionens
åbningstider; eksempelvis at I henter Jeres barn i så god tid, at institutionen kan
lukke til den planlagte tid.
Vi har ofte travlt ved aflevering og afhentning af børnene. Har i behov for en
længere/konstruktiv samtale om eventuelle problemer, beder vi Jer om, at aftale en
tid med personalet. Dette betyder ikke, at vi ikke har tid til den daglige snak.
Ved sygdom forventer vi:
At I ikke afleverer et sygt barn i institutionen.
At I beholder barnet hjemme, hvis barnet har været syg om natten.
At I henter Jeres barn hurtigst muligt, når personalet har ringet til Jer.
(Syge børn smitter - både de andre børn og de voksne!!)
Andet:
At I meddeler om fraværd skyldes fridag eller sygdom.
At jeres barn holder ferie.
At I skriver jer på de sedler, som vi hænger op omkring ferie og fridage, så vi har
mulighed for at planlægge personalets arbejdstid.

Vi har skrevet dette afsnit for at synliggøre vores forventninger til Jer, så vi undgår
misforståelser og irritationer i dagligdagen. Vi bruger meget tid på de praktiske
opgaver, oprydning og lignende, og i sidste ende er det tid, som går fra samværet
med børnene. Vi ønsker at bruge så meget tid som muligt sammen med Jeres børn,
frem for de mere praktisk betonede opgaver, som vi mener, I som forældre selv kan
være ansvarlige for.
Fortæl personalet i institutionen hvis I oplever, at jeres forventninger ikke stemmer
overens med institutionens praksis.
Fortæl personalet eller leder om eventuel tilfredshed/utilfredshed I må have med
institutionen.
Hilsen Personalet i Stjernedrys

Velkommen i Børnehuset Stjernedrys
Trækbanen 14
3000 Helsingør
Telefonnumre:
Kontor: 49 28 17 09
Stjernestuen: 49 28 42 45
Solstrålerne: 49 28 42 47
Astronauterne: 49 28 42 48
Kometerne: 49 28 42 46
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Kære ________________________________________

Personalet har skærpet underretspligt i hvis vi har eller får
kendskab til at et barn er truet såvel fysisk som psykisk.

Velkommen i Børnehuset Stjernedrys.
Vi glæder os, til at du skal begynde hos os d. ________
Du skal gå på _________________________________
De voksne på din stue hedder: _______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Her er praktiske oplysninger til dig og dine forældre.
Hilsen fra
Personalet i Børnehuset Stjernedrys

Madpolitik:

Børnehavebørn (fra den måned dit barn fylder 3 år, er det
børnehavebarn) har selv madpakke med. Husk navn på madkassen.
Der tilbydes ernæringsrigtig, varieret og indbydende kost til
vuggestuebørnene. Maden tilberedes af årstidens råvarer, den
tilberedes så det passer til barnets alder, kulturelle baggrund og
ernæringsmæssige behov. Børnene har mulighed for at deltage i
borddækning og madlavning. Hvis barnet er på ikke lægeordineret
diæt, skal det have maden med hjemmefra.
Der bliver hængt madplan op hver måned.

Mellemmåltider:
Vuggestuebørnene tilbydes formiddagsmåltid, et let måltid med
brød kl. 9:00. Vi opfordrer jer til ikke at aflevere i vores samling
mellem kl. 9:00 – 9:30.
Alle børn får tilbud om et let eftermiddagsmåltid med brød.
Alle børn medbringer hver uge 4 stk. frugt til fælles frugtordning.
Mødetider:

Nyhedsbrev:

Af hensyn til vores udfoldelsesmuligheder møder børnene senest kl.
9:30. Efter aftale med stuens personale er det i orden at møde
senere.
Når vi skal ud af huset før 9:30 skriver vi besked på tavlen.
Efter behov udgiver personalet et nyhedsbrev.

underretningspligt:

Personalet i Stjernedrys:
Berit Havegaard Laursen
Stjernestuen
Rikke Lyng Philipsen
Heidi Hansen
Annette Muldgaard
Studerende
Solstrålerne
Hanne Larsen
Birthe Aamand
Mia Valentin Carlsson
Kristine Pedersen
Kometerne
Åse Gade
Mette Løvstrøm Nilsson
Kirsten Frejlev
Salma Hanna

Leder
Pædagog
Medhjælper
Medhjælper

Medhjælper
Pædagog
Under uddannelse
Medhjælper
Pædagog
Medhjælper
Pædagog
Medhjælper
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Stuerne:
Astronaut
Pia Poulsen
Gitte Lassen
Shagufta Nazlee
Gurli Roth

Souschef/pædagog
Medhjælper
Medhjælper
Pædagog

Køkken
Jane Bülow
Rengøring

Stuerne er delt op i 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.
Solstrålerne, månestuen og stjernestuen er fra ca. 0 år til ca. 3 år. I
maj måned har vi ”store skiftedag” hvor børnene rykker op på
Astronautstuen, Raketstuen og Kometstuen. Børnene leger med
hinanden på tværes af stuerne. I vuggestuegrupperne lægger vi dog
vægt på, at det sker på de mindstes vilkår og præmisser.
Støttegruppen: Støttegruppen består af forældre, der frivilligt vil være med til at
arrangere fester, ture, praktiske gøremål m.m. Alle er velkomne til at
være med.
Sygdom:

Børn, der er syge, må ikke modtages i institutionen. Hvis barnet
bliver sygt, mens det er i institutionen, ringer vi efter jer. Ved
sygdom bedes I ringe besked til os.
Ved uheld og tilskadekomst kontakter vi jer hurtigst muligt.

Tøj:

Vi forventer:
- at I skriver navn i regntøj, fortøj, skiftetøj osv.
- at der altid ligger skiftetøj
- at I har tøj med, der passer til årstiden.
- at I fjerner alle snore i barnets tøj. (hætter og overtøj) snoren kan
erstattes med en elastik.
- at I sammen med Jeres barn rydder op i barnets garderobe.
- at I selv leder efter bortkommet tøj og indesko.

Renell

Vikar
André Tock

Rygning:

Der er rygeforbud på matriklen.

Sminke:

Det er helt forbudt for børnene at have nogen form for sminke med i
institutionen.

Smykker:

Kun halskæder med elastiksnor.

Solcreme:

Når det er sommer og solen skinner, bedes I smøre jeres barn ind i
solcreme fra morgenstunden af. Vi vil smøre dem ind igen om
eftermiddagen. Man medbringer selv solcreme.

Sovetider:

Der er ikke faste sovetider for børnene. Vi har krybber til alle vores
børn, men hvis der er behov, kan nye børn godt sove i deres egen
barnevogn den første tid.

Hvis I ønsker at holde fødselsdagen hjemme kommer stuen gerne på
besøg. Når hele stuen går til fødselsdag, har forældrene vedtaget, at
der ikke skal private gaver med.
Ved private fødselsdage, hvor ikke alle børn fra stuen inviteresmed,
ser vi gerne, at I sender indbydelsen hjem via postvæsnet.
Informationer: Vi forventer:
at I dagligt går ind på Nembørn. Man logger på gennem
kommunens hjemmeside og gennem Nem borger.
At I deltager i institutionens arrangementer – herunder
forældremøde.
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At I meddeler, relevante oplysninger og ændringer til ajourføring
af kartotekskort.
At I meddeler hvis der sker ændringer i barnets liv, som har
indflydelse på dagligdagen i institutionen.

Legetøj:

Der må ikke medbringes privat legetøj, dog må vuggestuebørnene
gerne medbringe en sovebamse.

Mad:

Alle børn har mulighed for morgenmad indtil kl. 7:30 – det vil sige, at
børnene skal være her senest kl. 7:15 hvis de skal nå at få
morgenmad.
Børnehavebørnene skal have madpakke med tydeligt navn.
Vuggestuebørnene får serveret frokost; 1 gange rugbrød med pålæg
og 4 gange varm mad om ugen.
Børnene får vand til måltiderne (derfor ingen drikkedunke med) og
om eftermiddagen frugt – brød.
Når Jane har ferie bliver der serveret rugbrødsmadder oftere.
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