Velkommen til

Hadsten Børnehave
Lindevej 4
8370 Hadsten
Tlf. 86 98 03 89
www.hadstenboernehave.dk

Hadsten Børnehave er en selvejende institution
Vores institution skal være et sted, hvor både børn og voksne trives.
Vi vil give plads til det enkelte barn og den enkelte medarbejder, så
individuelle behov og ressourcer bliver tilgodeset. I er velkomne til at
få uddybende materialer om vores børnehave.
Hadsten Børnehave er beliggende i et dejligt område tæt på byen og
naturen. Vores hus er en stor gammel villa i tre etager, med mange
små og store rum.
Udenfor har vi en dejlig stor have, hvor der er plads til mange udfoldelser. Vi har aktiviteter ved bålet, stort sandkasseområde og plantekasser til blomster og urtehave. Desuden har vi et fliseareal hvor vi
kan cykle og køre på moon-car.

Praktiske ting du skal huske hver dag
- madpakke
- hjemmesko
- et sæt skiftetøj
- regntøj og eller flyverdragt samt fodtøj
Husk at der ikke findes dårligt vejr – men kun dårlig påklædning.
Det er en rigtig god idé, at have navn på alle dine ting – madkassen,
dit tøj m.m.

Frem til kl. 8.00 kan dit barn spise morgenmad i børnehaven. Børnehaven sørger for havregryn eller havregrød. Vi vil gerne at I er opmærksomme på sukkerindholdet i den mad barnet har med i børnehaven.
Vi serverer vand til frokost og øko-minimælk til morgenmad og frugt.
Ved særlige lejligheder serveres saft. Børnehaven har en fælles frugtordning. I har på skift ansvar for at medbringe frugt og grovboller til
hele børnehaven.
Du må gerne have legetøj med om fredagen, hvor vi har åben plan,
hvilket betyder, at vi må besøge og lege på tværs af stuerne denne
dag.

Vi har flere hytter, hvor man kan lege uforstyrret, samt et stort
område med vild natur, hvor man kan gå på opdagelse.
Børnehaven er normeret til 40 børn
Børnehavens åbningstid
Mandag – torsdag 6.30 – 17.00. Fredag 6.30 – 16.00
Slut med lukkeuger i Hadsten Børnehave
I Hadsten Børnehave har vi også åbnet i ugerne/dagene:
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
Dagene mellem jul og nytår
Uge 29, 30 og 31
Juleaftensdag og Grundlovsdag er lukkedage uden pasningsmulighed.

Indsatsområder for det daglige arbejde i børnehaven
Vi vil styrke børnenes selvværd ved
· at tage barnets behov og problemer alvorligt.
· at have tid til barnet i de daglige, praktiske gøremål.
· at lave aktiviteter i mindre grupper.
· at være et godt forbillede for børnene.
· at forsøge at undgå afbrydelser, når børn og voksne er sammen.
· at arbejde med ”Trin for trin” et redskab til at styrke empati.
· at vi er i åben dialog med forældrene.
Vi vil styrke børnenes personlighedsudvikling ved
· at lave fællessamling for hele institutionen.
· at vi alle i børnehaven, hver dag i vinterperioden, hviler på
liggeunderlag i ca. 20 min. og hører afslappende musik.
· at lave ture ud af huset.
· at have pædagogisk idræt en gang ugentlig
· at have sang og musik
· at de ældste børn er samlet i en gruppe det sidste år i børnehaven,
hvor der b.l.a. bliver arbejdet med overgangen fra børnehave til skole.
Vi lægger stor vægt på samarbejdet mellem hjemmet og børnehaven, så du altid er velkommen til at være med i børnehavens hverdag.
Det er måske dig, der har en god idé – og så hører vi gerne på.
Børnehaven tilbyder en samtale når barnet har været her i 3 måneder
og det sidste år de er i børnehaven. Undgå misforståelser, giv altid
besked, hvis en anden skal hente dit barn. Vi udleverer ikke barnet
uden besked fra forældrene.

Vi må ikke modtage syge børn i børnehaven. Når dit barn er syg, har
det bedst af at blive passet hjemme i rolige omgivelser. Undgå venligst at afbryde personalet som er i gang med at arbejde med børnene. Find en fra personalet, som ikke er fordybet i arbejde med børnene, og aflever din besked der.
Fødselsdag er en stor og dejlig dag, hvor vi gerne vil fejre barnet i
børnehaven eller hjemme hos jer. Lav en aftale med den voksne, så
finder vi den løsning der passer jer bedst.

Personalet
Leder Marianne van Norde, 37 t., mvn@favrskov.dk
Souschef Martha Steenholdt, 33,75 t.
Pædagog Vibeke Laigaard, 33 t
Pædagog Helene Myrtue, 25 t.
Pæd. medhjælper Gitte Rasmussen, 37 t.
Pæd. medhjælper Rikke Banner, 35 t.
Pæd. medhjælper Britt T. Pedersen, 20 timer

BYDER VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE

