DIT BARNS VELVÆRE
Det kan have positiv indflydelse på dit barns
hverdag hvis:











Årstidens tøj altid er i garderoben.
Garderoben altid er ryddelig og opdateret.
Der er navn i alt tøj og fodtøj.
Du husker en sund madpakke med tydeligt
navn.
Du har forberedt dit barn på aktiviteterne i
institutionen.
Du støtter op om aktiviteterne i
institutionen.
Dit barn kommer til tiden, når der er
planlagt arrangementer.
Du giver plads til at slutte legen af og rydde
op.
Du ikke snakker i telefon i institutionen.
Du har mulighed for at bidrage med
materialer som børnene kan få glæde af.

LEGERELATIONER

KOMMUNIKATION

Du kan være medvirkende til at dit barn bliver
vellidt og får gode kammerater hvis:

Vi kan fremme kommunikationen mellem
medarbejdere, forældre og børn når:

 Du taler pænt om og til andre børn og
voksne.
 Du hilser pænt på både børn og voksne,
når du møder dem.
 Du er åben overfor at dit barn leger på
tværs.
 Du af og til inviterer kammerater hjem.
 Du bliver og leger lidt – det er helt ok.
 Du snakker med dit barn om, hvorfor
andre kan reagere som de gør.
 Du kan synge, danse - er god med en Yoyo
eller noget helt andet, og vil vise børnene
dette.

 Du opretter dig på DayCare, så andre
forældre kan komme i kontakt med dig.
 Du tjekker DayCare for nyhedsbreve og
anden information.
 Du husker at melde tilbage på ferier og
evalueringer.
 Du taler om problemerne når de opstår.
 Du går direkte til personen, med hvem
problemet er opstået. Finder du det svært,
så gå evt. til den daglige leder eller
bestyrelsen
 Du ikke afbryder - hverken når voksne eller
børn taler.
 Du lytter til hvad andre siger – er lydhør.
 Du spørger, hvis du undres.
 Du og dit barn melder jeres ankomst og
afgang.
 Du fortæller om uregelmæssigheder i dit
barns hverdag.

KÆRE FORÆLDER

HAMMEL SYD/ØST

Hjerteligt velkommen til dig og dit barn i vores
institution.

Området Hammel Syd/Øst inkluderer 4
børnehaver: Børnely i Farre, Børnehaven
Søndervang og Filuren i Hammel og
Lærkereden i Lading.

For at fremme værdierne i hverdagen i vores
institutioner, har vi nedskrevet følgende råd.
Det er vores håb, at du vil læse og tænke over
dem, således at de kan blive en naturlig del af
vores hverdag og omgang med hinanden. Det
vil hjælpe vores børn med at få en god og
samhørig hverdag.
Vi vil så gerne, at alle har det godt.

Bestyrelsen for området består af to forældre
og en medarbejder fra hver institution, foruden
områdelederen.

TIL FORÆLDRE
FRA FORÆLDRE

Hvis du er interesseret i at være med eller
hører nærmere om arbejdet i bestyrelsen, så
kontakt dine lokale repræsentanter. Du finder
dem på informationstavlen.

Med venlig hilsen

Forældrene i Bestyrelsen
26. april 2016

- EN GUIDE TIL GOD
TRIVSEL

