#SøndervangDagtilbud
#DetViErSammenOm
#DetViGør

Engagement…
Vi stræber efter det
excellente i samarbejdet

Respekt…
Vi har et særligt ansvar
for at søge forståelse og
indlevelse

Troværdighed…
Vi tror på det bedste i
intentionen hos hinanden

Anerkendelse…
Skal opleves i måden vi
taler og er sammen på

Velkommen til Søndervang Dagtilbud

Søndervang Dagtilbud består af tre afdelinger; Børnehuset Vandet, Børnehuset Ilden og Børnehuset Luften.

Om Søndervang Dagtilbud
I Søndervang Dagtilbud kendetegnes vores pædagogik ved værdierne troværdighed, respekt, engagement og anerkendelse. For os betyder det, at hvert barn skal opleve sig som set, hørt og forstået i samspillet med andre børn, forældre og det professionelle personale.
Vi arbejder med hvert barns udvikling, læring og dannelse ved at tilbyde forskellige aktiviteter; Legen er i fokus, da den nærer barnets fantasi, nysgerrighed og kreativitet. Aktiviteter indbyder til
fællesskaber i store og små grupper. Vi har en struktureret tilgang til hverdagens rutiner.
En af de aktiviteter der er fokus på hele året, er dialogisk læsning, da barnets sproglige udvikling er
en forudsætning for at deltage i fællesskabet, få venner og generelt klare sig godt i livet. Andre områder vi også har fokus på, er omverdensforståelse, naturforståelse og motorik som udvikles bl.a.
ved ture i byen, i skoven og på stranden.

På vegne af alt personale i Søndervang Dagtilbud, ønsker jeg dig og dit barn hjerteligt velkommen.

De bedste hilsner
Marianne Jepsen
Dagtilbudsleder

Den første uge
Jeres barn skal starte i Søndervang Dagtilbud, og dermed starter et nyt kapitel i jeres og barnets
liv. I bliver tilknyttet en kontaktpædagog på den stue, hvor jeres barn skal være.
For at barnet og I får en god start, forventer vi, at I sætter en uges tid af til at lade jeres barn lære
afdelingen at kende, og at I er sammen med jeres barn i afdelingen de første par dage.
Det meste er nyt og foregår på en anden måde, end barnet er vant til derhjemme, derfor skal barnet kun være i afdelingen nogle få timer de første par dage, hvor det skal være alene.

Moduler
Aarhus Kommune tilbyder jer at vælge imellem 30 timers- eller fuldtidsmoduler. Når I accepterer
pladsen ved pladsanvisningen, så tager I samtidig stilling til modulet.
Har i valgt 30 timers modulet, vil vi bede jer om at udfylde det vedlagte modulskema.
Samtidig anbefaler vi jer at lægge modultiden fra kl. 9-15, da jeres barn her har den største mulighed for at deltage i pædagogiske aktiviteter.
Når I har valgt fuldtid, kan I benytte jer af hele vores åbningstid og dermed få en stor fleksibilitet
med hensyn til aflevering og afhentning.

BørneIntra & Komme-gå
I Søndervang Dagtilbud anvender vi BørneIntra som kommunikationskanal. Vi forventer derfor, at
du bruger BørneIntra. Her kan du finde billeder og små historier fra vores hverdag, og her sender
vi også vigtige beskeder til jer.
Når du afleverer og afhenter dit barn, skal I tjekke ind og ud på vores komme-gå skærm, der er
placeret centralt i afdelingen. Komme-gå skærmen er koblet sammen med KMD’ BørneIntra APP,
som vi anbefaler, at I henter på jeres telefon. Her skal I melde fridage, sygdom og ferie.
Det er også i APP’en, at I finder billederne og historierne. Brugernavn og adgangskode udleveres
fra afdelingens IT-superbruger.

Vidste du, at
vi planlægger at
overgå til AULA
i sommeren
2020?

Personalet og hverdagen
I Søndervang Dagtilbud er størstedelen af vores medarbejdere pædagoger og vi vægter, at personalet løbende bliver kompetenceudviklet. Vi arbejder med kontaktpædagogfunktion, for at sikre
kommunikationen omkring det enkelte barns udvikling.
Vi starter altid dagen med at sige godmorgen til hinanden omkring morgenbordet, hvor dem der
kommer tidligt får morgenmad. I løbet af de første timer, møder mange børn og medarbejdere ind,
og vi går ud på stuerne. Ved ni tiden, er der samling, hvor alle børn og voksne ser hinanden, inden
dagens øvrige aktiviteter starter.
Formiddagens aktiviteter foregår oftest i små grupper, f.eks. er det dialogisk læsning, en tur på en
legeplads i nærområdet, en tur i kreaværkstedet eller musikrummet.
Efter vi har indtaget vores frokost, går vi på legepladsen, og det er sjovt i al slags vejr.
Om eftermiddagen leger børn på kryds og tværs i afdelingen, og nogle går måske på legepladsen og
leger videre.

Samling
Vuggestue og børnehave holder hver dag samling. Samling giver mulighed for at vi får set hinanden
og sagt ordentlig Hej til hinanden. Det er vigtigt at føle at ”her hører jeg til sammen med de andre”
og der er vigtigt at vise og mærke at vi er betydningsfulde for hinanden.
Til særlig børnehavens samling gives der informationer og beskeder til hinanden. Pædagogerne vil
informere om dagen i dag, hvilket hjælper barnet med at skabe overblik. I vuggestuen får barnet
lige lov at lande sikkert og trygt på stuen.
Genkendelighed gennem faste rutiner er godt for både små og store børn, da genkendelighed skaber tryghed. Endvidere har barnet mulighed for at øve sig på at blive set og hørt i en større forsamling. Barnet øver sig på at lytte og vente på tur.
Samling giver også en mulighed for at bringe emner fra årshjulet ind, f.eks. Bondegårdsdyr, som vi
sammen kan snakke om. Samlingen bidrager til barnets viden om verden.
På velkomstmødet vises en lille film fra en samling i vuggestue og en samling i børnehave.

Fællespasning
Alle børn og voksne har behov for at koble af og lade op ved at
holde ferie. Skulle I have brug for pasning i nogle bestemte ferieperioder f.eks. i påsken, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, uge 29,
30 og jul, skal I melde til, da der er fællespasning i dagtilbuddet.
Det betyder, at vi kun holder én afdeling åbent i fællespasningen.
Der vil dog altid være en kendt medarbejder tilstede fra barnets
afdeling, det sikre at barnet stadig føler sig tryg, selvom det ikke
er i barnets egen afdeling.
Fællespasningsdatoerne vil I altid kunne se på vores hjemmeside.
I vil også blive adviseret i god tid, om I har brug for pasning,
da vi som udgangspunkt går ud fra at I holder ferie, når der er
fællespasning. Det vil fremgå af adviseringen, hvordan I melder til.

Åbningstider…
Alle vores afdelinger
har åbent alle dage
fra kl. 6.30 til 17.00.
Om fredagen lukker
vi dog kl. 16.30.

Mad
I dagtilbuddet er der morgenmad indtil kl. 7.30.
Om formiddagen er der mulighed for en gulerod,
et stykke frugt eller et stykke rugbrød, så børnene har energi til at lege og være aktive.
Vi får vores frokost fra køkkenet ”Food Factory”, som er beliggende på Søndervangskolen.
Maden vi får fra køkkenet, er varm mad, og kan
f.eks. være: Kyllingefrikadeller, pasta-kødsovs,
supper. Enkelte dage får vi også rugbrødsmadder.
Udover frokosten sørger vi også for eftermiddagsmad. Vores eftermiddagsmad består af en hjemmebagt bolle med smør og et stykke frugt. Vi spiser eftermiddagsmaden kl. 14.
Læs også gerne vores kostpolitik på vores hjemmeside.

Fødselsdag
Det er rigtig dejligt at blive fejret, når
man har fødselsdag og vi holder gerne
fødselsdag for jeres barn på stuen.
Hvis I har lyst, kan vi også komme
hjem til jer.
Hvis I gerne vil dele noget ud til de
andre børn i forbindelse med jeres
barns fødselsdag, har forældrerådet
besluttet at I kan tage frugt, boller eller lignende (uden sukker) med.

Ressourcer
Vi har ressourcepædagoger, som understøtter det daglige pædagogiske arbejde. Vores to busser er
ressourcer, som er fælles for de tre afdelinger. Funktionerne varetages og koordineres af de ressourcepædagoger, som er knyttet hertil.
I dagtilbuddet har vi flere sprogvejledere, motorikvejledere og motorikassistenter.
Derudover har vi to elcykler, der bringer os på mange små ture. Vi har også en campingvogn, hvor
vuggestuebørnene kan sove, når de er på tur med busserne. Derudover har vi også andel i det
gamle naturcenter ”Ørnereden”, som vi har adgang til hele vinteren.

Vidste du, at Rold Skov er
et af Danmarks største
skovområde og består af
8000 hektar ?

Vidste du, at Opalsøen
er opstået fordi man
har udvundet granit fra
undergrunden ?
Vidste du, at der gror 18
forskellige orkideer på
toppen af Møns Klint ?

Funktionsrum
I samarbejde med Søndervangskolen har vi tre funktionsrum, Møns Klint, Rold Skov og Opalsøen.
Alle tre rum er opkaldt efter danske naturseværdigheder.
Møns Klint er vores sciencerum. Vi bruger det til at udforske forskellige ting, vi finder i naturen, på
legepladsen eller på en af vores mange ture med busserne.
Rold skov er vores sprogrum. Det benyttes til læsning, fordybelse og aktiviteter der indeholder
bøger. Det kunne f.eks. være aktiviteten ”Leg en bog”, der går ud på at børnene aktivt er med til
at lege det, som sker i bogen
Opalsøen er vores motorikrum. Her er der fokus på at børnene kan løbe, lege og tumle.
Da vores afdelinger er placeret på Søndervangskolen, har vi mulighed for at benytte deres gymnastiksal og svømmehal.
I dagtilbuddet har vi et musikrum og et kreaværksted til deling.

Søvn
De fleste vuggestuebørn sover efter frokost.
Børn under 1-1½ år har ofte brug for at sove tidligere
og evt. to gange i løbet af dagen, hvilket der naturligvis
er mulighed for. Vi arbejder udfra Aarhus Kommunes
anbefalinger omkring søvn, og vi vækker ikke børnene
fra deres middagslur.
Hvis der er problemer med barnets søvnrytme, vil personalet gerne i dialog med jer, så vi sammen kan finde
en løsning, der tilgodeser barnets behov.

Vidste du, at du kan
finde meget mere
viden omkring søvn på:
www.aarhus.dk/søvn

Socialstyrelsen – uderums- og familiepædagog
Forløb, hvor børnene i Søndervang Dagtilbud bliver præsenteret
for natur, udeliv og science inden for dagtilbuddets rammer, skal
der være flere af. For at skabe de bedste betingelser for dette,
har vi søgt midler hos Socialstyrelsen.
Svaret fra styrelsen var positivt, og siden marts 2019 har tre uderumspædagoger indtaget den store legeplads, der er fælles for de
tre afdelinger. De tre uderumspædagogers fornemmeste opgave
er at skabe læringsrum, der fokuserer på naturforståelse, nysgerrighed og som dermed giver dagtilbuddets børn endnu flere muligheder, når tiden tilbringes udenfor.
Søndervang Dagtilbud har et ønske om at være et sted for alle
områdets beboere. Derfor bliver dagtilbuddets familier tænkt ind
i aktiviteter f.eks. forårsklargøring af legepladsen, hvor der skal
plantes og forskønnes.
Efter kl. 17 og i weekenden står legepladsen til fri afbenyttelse, og
et ønske er at børnene tager deres familier med, for at vise hvad
man kan lave, og at vi sammen kan passe på vores legeplads.
Med fokus på styrkelse af det udvidede forældresamarbejde har
vi i dagtilbuddet ansat en familiepædagog. Familiepædagogens fokus er samarbejde, dialog og sparring. Familiepædagogen kan give
følgeskab til og vejlede både pædagoger og forældre i samarbejdet om barnet. Familiepædagogen deltager i bestyrelses- og forældrerådsmøder.
Derudover deltager familiepædagogen efter behov i forældremøder, netværksmøder og på konsultativt forum. Der vil kvartalsvis
blive indkaldt til et fælles Velkomstmøde for alle nyankomne forældre i dagtilbuddet. Her vil I forældre få mulighed for at møde
og tale med familiepædagogen.

Sygdom
Syge børn skal passes hjemme. Som hovedregel skal jeres barn være rask, og kunne deltage i dagens planlagte
aktiviteter uden at kræve særlig pasning, når I afleverer.
Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen, vil vi kontakte
jer med henblik på, at I kommer og henter jeres barn, da
det har brug for jeres omsorg og desuden kan smitte de
andre børn og voksne.
Det er vigtigt, at afdelingen har jeres opdaterede telefonnummer, så vi altid kan komme i kontakt med jer.

Vidste du, at du kan
finde forældrevejledninger om børns
sygdomme på:
www.fv.rm.dk

Bestyrelse og forældreråd
I Søndervang Dagtilbud har vi forældreråd i de tre afdelinger. Vi har også en bestyrelse, som tager
stilling til de overordnede rammer for hele dagtilbuddet.
I bestyrelsen sidder der én forældre fra hvert forældreråd og én medarbejder fra afdelingen. Dagtilbudslederen deltager også i bestyrelsen. Er I interesseret i at få indflydelse, er I velkomne til at
henvende jer hos den pædagogiske leder i afdelingen, eller stille op når der er valg, hver andet år.

Forældresamarbejde
Forældresamarbejdet er meget vigtigt. I samarbejde med jer, understøtter vi jeres barns udvikling.
Vi forventer at I som forældre indgår i samarbejdet i en ligeværdig dialog med jeres barn i centrum.
Vi afholder forældresamtaler, overleveringssamtaler fra vuggestue til børnehave og videre til skolen. Hvis I selv har brug for en snak, giver vi os altid tid til det.
Vi holder både stueforældremøder og fælles arrangementer og opfordrer til jeres deltagelse.

Vigtige telefonnumre

Dagtilbudsleder
Tlf. 2920 4099
E-mail
DagtilbudSoendervang@mbu.aarhus.dk

Pædagogisk leder
Tlf. 5182 7240

Pædagogiske leder
Tlf. 2459 4645

Pædagogiske leder
Tlf. 4185 9962

Dråberne
Tlf. 5183 7241

Gnisterne
Tlf. 2326 5036

Briserne
Tlf. 4185 5391

Bølgerne
Tlf. 5183 7242

Gløderne
Tlf. 2326 5039

Boblerne
Tlf. 4187 2701

Skyerne
Tlf. 5183 7243

Blussene
Tlf. 2459 4647

Tornadoerne
Tlf. 4187 2703

Regnbuerne
Tlf. 4185 5197

Flammerne
Tlf. 2459 4648

Stormene
Tlf. 4187 2705

