Modtagelse af nye børn og forældre
Før nye børn begynder i Idrætsbørnehuset Bavnehøj sender vi et velkomstbrev hjem til barnet med
oplysninger om, hvem der bliver barnets primære voksen, og hvornår I som familie kan komme på
besøg.
Det at komme til noget nyt kan opleves forskelligt. Personalet deler gerne deres erfaringer med Jer
for at gøre barnets opstart så god som mulig.
Der tilbydes en opstartssamtale efter 3 – 5 måneder eller efter behov med de ansvarlige der har
modtaget barnet.
Forældre til nuværende børn har også en vigtig rolle ift. at byde nye børn og forældre velkommen
i vores fællesskab.
Forventninger til forældrene
 At I byder nye børn og deres forældre velkommen i Idrætsbørnehuset Bavnehøj
 At I er aktive i at videregive information til nye forældre
 At I er åbne og forstående i forhold til, at børnene er forskellige
 At I bestræber Jer på at lære de andre børns navne at kende – især dem i dit barns gruppe
 At I undgår at tale dårligt om de andre børn/forældre/personale i Idrætsørnehuset
Bavnehøj.
 At I går til personalet, hvis der er noget, I er usikre på.
 At når I inviterer nogle af børnene med hjem og lege med Jeres barn – at det ikke kun
bliver de foretrukne legekammerater, men at I også inviterer børn som Jeres barn ikke så
ofte leger med. Det kan være en god start på et nyt venskab
 At I deltager i de arrangementer der er i Idrætsbørnehuset Bavnehøj
 At I henvender Jer til personalet og giver dem besked, hvis der er vigtig information
vedrørende Jeres barn.
 At I som forældre er rollemodeller der introducerer sunde vaner og udfordrer Jeres barn
fysisk. Kun det aktive barn bliver fortrolig med sin krop og får lyst til bevægelse.
Forældresamtaler:
Der tilbydes en opstartssamtale efter 3 – 5 måneder eller efter behov med de ansvarlige der har
modtaget barnet. Derudover tilbydes forældre en samtale om året. Samtalerne har en varighed på
ca. 20 min – og vil som udgangspunkt oftest ligge inden for vores åbningstid. Samtalen tager
udgangspunkt i dialogprofil der er udarbejdet af både af jer forældre og personalet der afholder
samtalen. Formålet med dialog skemaet er, at det medgiver til en forståelse for barnets udvikling.
Forældre kan altid få en aftale om en samtale, hvis de ønsker det.
Forældremøder:
Der inviteres til to forældremøder – et i foråret og et i efteråret. Forårets forældremøde kan være
med, oplæg fra lederen og personalet om Idrætsbørnehuset Bavnehøjs pædagogiske mål og
handleplaner. Valg til Hadsten by bestyrelse. Forældremøderne er et forum, hvor I får mulighed for
at få indblik i den pædagogisk hverdag, I har mulighed for at tager emner op til debat. Samtidig
giver forældremøderne jer mulighed for at mødes med de øvrige forældre. Efterårsmødet kan være
med, oplæg fra lederen og personalet om Idrætsbørnehuset Bavnehøjs pædagogiske mål og
handleplaner forældre kommer med idéer til næste års handleplan.

