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Velkomstpjece 2018
Børnehuset Møllebakken
Børnehave & vuggestue - Integrerede dagstilbud i Slagelse kommune
Møllebakken 3, 4230 Skælskør.
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E-mail: bh-mollebakken@slagelse.dk
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Leder: Jan Hansen
Formand for forældrebestyrelsen: Line Stilling

Velkommen til Børnehuset Møllebakken i Skælskør!

Vores hus er et hus for små mennesker og store mennesker!
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i Børnehuset Møllebakken..


Her er det vigtigt at børn og voksne har det godt. Det er afgørende at børn er børn.



Derfor skaber vi også rammerne for at læring, fællesskab og leg hænger sammen, fordi børn lærer
gennem leg, oplevelser (i differentierede fælleskaber med andre børn) og ved at sanse
omverdenens indtryk.



Vi mener, at gensidig respekt og forståelse skaber øget rummelighed. Vi har en åben struktur i
huset og arbejder projektbaseret på stuerne og på tværs i huset, det være sig ture ud af huset,
sang/rytmik, kreative projekter, bevægelse og udeliv og båldage mv.



Vi har barnets perspektiv som en rød tråd i vores pædagogiske arbejde. Vi mener at vuggestuen og
børnehavelivet er et meget vigtigt livs-stadie, og det er afgørende, at børnene har en masse gode
redskaber med i rygsækken, når de starter i skolen.

Husets pædagogik


I Børnehuset Møllebakken arbejder vi med en anerkendende og inkluderende pædagogik med
udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, trivsel og dannelse. Det er afgørende, at det enkelte
barn føler sig set og hørt og har mulighed for aktiv deltagelse i pædagogiske aktiviteter og i
differentierede fællesskaber. Dette sker via aktiviteter på stuerne og projekter på tværs i huset.



Vi arbejder udfra et værdigrundlag, hvor omsorg, socialisering, kreativitet, empati, udvikling og
fællesskab er vores fundament. Vi har fokus på det enkelte barns udvikling og læring. Møllebakken
arbejder i henhold til dagstilbudsloven og vores læreplan er fundamentet for vores daglige
pædagogiske praksis.



Se vores pædagogiske læreplan på vores hjemmeside: www.boernehusetmollebakken.dk



Huset består af fire stuer, hvor alle kender alle, og børnene har også venskaber på tværs i huset.



Vi lægger stor vægt på pædagogisk faglighed og at vores hus er et sted, hvor børn og voksne har
det godt. Hvor der er plads til kreativitet, spontanitet og sjov.



Vi lægger ligeledes vægt på at der er en god tone i huset og at vi snakker til hinanden på en
anerkendende, respektfuld måde.



Vi mener at de sociale kompetencer og måden vi er overfor hinanden på er fundamentet for vores
hus og forudsætningen for det enkelte barns udvikling og trivsel.



Vi har en plan om at bruge iPads som visuelt redskab i forbindelse med vores projekter, udflugter
og de pædagogiske aktiviteter på stuerne. Endvidere lægger vi vægt på fotodokumentation, som
redskab til at beskrive børnenes dagligdag via picture collage.
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I vuggestuen..


arbejder vi derudover med begreber som omsorg, læring og selvhjulpenhed, hvilket betyder, at der
arbejdes med barnets udviklingsrum og udviklingspotentiale, hvor omsorg og tryghed er
fundamentet og hvor barnet bliver anderkendt og set.

Pædagogiske fokuspunkter


Bevægelse og udeliv – Projektarbejde - Overgange & brobygning - Tidlig opsporing Forældresamarbejde.

Huset består af..


Vi er 10 fastansatte og vikar: En Leder, seks pædagoger, to pædagogmedhjælpere samt en
pædagogisk assistent.





Vuggestuen: Lisa (pædagog), Monica (pædagogisk assistent) og Erika (pædagog)
Grøftekanten: Camilla (pædagog) og Kirsten (pædagogmedhjælper).
Myretuen: Jeanette (pædagog) og Conni (pædagog)
Førskolen: Lis P (pædagog) og Helle (pædagogmedhjælper) – Mille, pædagog på barsel.
Kontor: Jan Hansen (Leder).
Vikarer i huset: Laura, Linnea, Alberte og Maralda,






Endvidere har vi også tilknyttet..






Sprogpædagog, Gitte (Nordby centeret - Slagelse kommune).
En tale og høre konsulent, Lone Jensen (PPR/PUI - Slagelse kommune) .
En psykolog, Christine Christiansen (PPR/PUI – Slagelse kommune)
En Motorik og bevægelseskonsulent, Tina Clausen (PPR/PUI – Slagelse kommune).
Ligeledes har vi samarbejde med Slagelse kommune, Center for Børn & familie, Dagsplejen,
pædagogiske konsulenter, socialrådgivere, skoler og øvrige dagstilbud mv.

Struktur og åbningstider


I Børnehuset Møllebakken går der pt. 62 børn i alderen ca. 0 år - 6 år.



Huset består af fire grupper. En vuggestue gruppe (0 – 3 år) og tre børnehavegrupper (To
mellemgrupper 3 – 5 år) og En storbørnsgruppe 5 – 6 år).



I forbindelse med skift/ overgange i huset vil der blive taget højde for barnets relationer og dets
udviklingspotentiale samt belægningsgraden på stuerne.

Vores åbningstider er:




Mandag til torsdag fra kl. 6.00 til kl. 17.00
Fredag fra kl. 6.00 til kl. 16.00
Lørdag & Søndag: Lukket
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Mad og måltidspolitik


Børnene skal selv have frokost og frugt med.



Tjek vores mad og måltidspolitik på vores hjemmeside www.boernehusetmollebakken.dk



Mad og måltidspolitikken ligger under Overskriften ”Politikker”



Børnehuset Møllebakken tager udgangspunkt i Kostpolitikken fra Slagelse kommune

Morgenmad i Møllebakken




Morgenmad mellem 06.00 – 08.00
Vi tilbyder morgenmad i henhold til Slagelse kommunes kostpolitik.
Morgenmad er økologisk ogbestår primært af havregryn, cornflakes, rugflakes, mælk, yoghurt,
vand, rugbrød og knækbrød.

Fødselsdage i Møllebakken











Når dit barn har fødselsdag, vil vi meget gerne holde den på stuen. Men har I lyst til at invitere hjem
til børnefødselsdag, så skal I huske at det så er for hele stuen.
Vi fejrer barnet fødselsdag på stuen til frokost.
Hvis man derimod kun ønsker at invitere enkelte, må invitationskort eller lign. ikke afleveres i
børnehaven, og derfor må der heller ikke hentes børn fra børnehaven som skal med hjem til en
fødselsdag.
For at begrænse sukkerindtaget blandt børnene henstiller vi til, at det kun er én ting der deles ud,
f.eks. boller eller frugtspyd eller lign. (Se evt. mad og måltidspolitik på hjemmesiden – under
politikker).
Børnehaven har ikke sukkerforbud, men vi tror på sundt frem for sødt. Samtidig med, at vi tror på
mådehold og ikke afholdenhed. Dvs. et stykke kage til fødselsdage, som barnet deler ud, betragter
vi som en hyggelig ting. Slikposer ser vi os meget gerne frabedt.
Evt. Overrækkelse af private gaver skal forgå udenfor institutionsregi.
Meld lige tilbage en uges tid før, så vi kan tage højde for det i planlægningen.

Sukker: less is enough


Der er et begrænset indtag af sukker til morgenmaden. Dette gælder både vuggestue – og
børnehave børn



Børnehuset Møllebakken ser helst et minimalt indtag af sukker – også i madpakker.



Er der evt. ønsker om, at dit barn absolut ingen sukker må få, efterkommes dette ønske selvfølgelig.
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Dagens rytme i Børnehuset Møllebakken
Morgen


06.00 åbner Møllebakken. Vi åbner samlet på Myretuen, hvor der er morgenmad fra 06.15 til 08.00



Forældrene er velkomne til at sætte sig sammen med os og drikke en kop kaffe eller the. Husk altid
at sige godmorgen til en voksen, så vi ved at barnet er kommet.



08.00 åbner Vuggestuen og børnehave grupper åbner deres stuer. Vi fordeler os på de respektive
stuer, hvor vi tager imod de børn, der afleveres. Vi lægger vægt på at børnene lander godt, og får
sendt far og mor godt af sted.



Aflevering/modtagelse af børn



08.30 – 09.00: Formiddagsmad

Formiddag


Vi henstiller til at alle børn, møder inden kl. 09.00, da vi lægge vægt på en god aflevering inden vi
starter på dagens aktiviteter.



09:00 - : Aktiviteter på stuerne.



Det er vigtigt at børnene møder inden kl. 09.00, for at kunne deltage i aktiviteter og få det rette
udbytte af dem.



Om formiddagen er der forskellige pædagogiske aktiviteter såsom ture, samlinger og projekter mv.
ude eller inde.



11.00: spiser vi frokost



12:00 -14.00: Sovetime 12:00 -14:00



De børn der har behov for det, sover til middag efter frokost. Resten går på legeplads eller leger
indenfor. Personalet afholder en halv times pause på skift fra 13 til 14.



Vuggestuen har lidt deres rytmik i forhold i spise og sovetider, da vuggestue børn kan have andre
behov.



12.00 – 14.00: På legepladsen

Eftermiddag


14.00 – 14.30: spiser vi frugt/eftermiddagsmad på stuerne.
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14.30 – 16.00: Leg, hygge og aktiviteter, inde som ude, indtil børnene afhentes løbende til kl. 17.00.



Afhentning



16.00 – 17.00: Vuggestuen og børnegrupper lukker deres stuer, og vi samles på Myretuen



17.00 lukker vi mandag til torsdag (Vi lukker på Myretuen).



16.00 lukker vi om fredagen



Husk altid at sige farvel til en voksen, så vi ved, at dit barn er gået hjem.

Leg


Lige et par ord om leg. Dette ord og især begrebet ”Fri Leg” er blevet noget af et skældsord
blandt nogle politikere og nogle voksne. Der er ”Fri leg” lig med at børnene laver ingenting, når
de er på institutionen. I Møllebakken mener vi at leg og læring hører sammen. Børn lærer
igennem pædagogiske aktiviteter, og børn lærer igennem leg.



Vi anser Legen som meget vigtig for børns udvikling. I legen bearbejder børnene indtryk,
relationer til andre (samarbejde) og afprøver sig selv i forhold til omverdenen. Igennem rolleog regellege bearbejder de sanseindtryk mv. Legen stimulerer børns fantasi, deres rumlige- og
visuelle sans + evnen til at tænke abstrakt.



Legen er en forudsætning for læring i skolen.



Derfor LEGER børnene i Børnehuset Møllebakken.

Ingen Leg: Ingen Ronaldo, Ingen Picasso, Ingen Karen Blixen!!

Legetøjsdag


Der er legetøjsdag på stuerne, sidste fredag i hver måned.



På legetøjsdagen kan børnene medbringe et stykke legetøj, der skal kunne være i deres skuffe.



Sovebørn kan medbringe en bamse, hver dag, til brug i sovetimen. (Bamsen lægges i skiftetøjkassen
på badeværelset).



Vi frabeder os udklædningsdragter og legetøj med lyd.
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Indkøring af nye børn (og deres forældre)


Det er en god idé, at besøge Børnehuset Møllebakken, og den stue dit barn skal gå på inden
opstart.



I forbindelse med første besøg afholder vi en før-opstartssamtale, hvor vi fortæller om institutionen
og hvordan vi tænker at indkøringen skal forgå for dit barn og dig.



For os drejer det sig om at tage godt imod dit barn Det drejer sig om tryghed og tillid. Derfor er
vigtig at lave en forventningsafstemning og en ramme for indkøring sammen med personalet på
stuen. Som udgangspunkt kører vi ind over tre dage.



Første dag, bliver dit barn og du budt velkommen. Vi finder en garderobeplads og skuffe. Barnet er
her (sammen med dig) et par timer og går inden frokost.



Anden dag deltager barnet i frokosten.



Tredje dag (til femte dag) er barnet med til frugt. Vi snakker løbende sammen med dig, om der evt.
er noget der skal justeres i forhold til indkøring af dit barn, da børn er forskellige og har forskellige
behov.



Vi lægger vægt på, at vi sammen skaber en ramme for god dialog og tillid, som fundamentet til et
godt samarbejde imellem institution og forældre.



Efter 14 dage tager vi en opstartssamtale og en opfølgningssamtale efter tre måneder.



Børn er forskellige, og deres behov ligeså. Det tager vi selvfølgelig også højde for (også) i
opstartsfasen – dialog med dig som forældre.

Praktiske oplysninger


Vi henstiller det at børnene kommer inden kl. 9. Så der er god tid og en rolig og tryg
aflevering, inden formiddagens samlinger, aktiviteter mv. går i gang.



Er der brug for voksensupport ved afleverings- og vinke situationer, så sig bare til, vi står
selvfølgelig altid til disposition.
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Tjek altid info på døren, infotavlen, månedsplanen, nyhedsbreve og på Tabulex for information
vedr. aktiviteter på stuen, projekter, udflugter, mærkedage og andet.



Børn skal altid afleveres på selve institutionen.



Ved ture tager vi som hovedregel ikke mod børn, når vi har forladt institutionen. Dette af hensyn til
sikkerhed og planlægning af hvilke børn/antal der tager af sted med antal voksne.



Der er altid mulighed for at aflevere sit barn i børnehaven evt. på en anden stue, hvis stuen er på
tur (dog ikke fælles ture).



Ved fælles ture for hele huset, er børnehaven lukket i det tidsrum vi er væk. Der bliver selvfølgelig
sat opslag op omkring turen inden. Vær særligt opmærksom på dette i sommerperioden.



Vi vil gerne have besked hvis barnet holder fri, er sygt eller holder ferie.



Vi skal have besked, hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene.



Blebørn 0 – 3 år får bleer i institutionen. Blebørn 3 år – … skal medbringe bleer hjemmefra.

Varmt tøj


Vi bestræber os på at komme ud hver dag uanset vejret. Husk derfor at barnet skal have varmt og
praktisk tøj, der passer til årstiden og alt slags vejr. Indesko og rigeligt med skiftetøj relaterende sig
til årstiden (med navn i) skal ligeledes ligge på barnets plads.

Sommer


I sommerperioden bør I smøre børnene med solcreme hjemmefra. Efter middag giver vi børnene et
ekstra lag til beskyttelse resten af dagen. (Tjek sommerferie køreplan. Yderligere info følger..)



Vi oplever desværre (omend meget sjældent) at store børn forsøger at forlade børnehaven. Derfor
anmoder vi om, at også I taler med børnene om vigtigheden af aldrig at gå fra institutionen. Og at I
sørger for at børnene aldrig åbner yderdøre selv.
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Traditioner
Fastelavn..






Vi laver fastelavns masker på stuerne.
Vi holder fastelavnsfest Fredag d. 9. februar (uge 6) fra kl. 09.30 til 12.
Vi slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og saft, leger og hygger os sammen. Vuggestuen
slår ikke katten af tønden, men fastelavnshygger i stedet.
Børnene må meget gerne være udklædte denne dag – også den dag! 
Dresscode: Kun fantasien sætter grænser! 

Påske




Vi laver påsketing på stuerne, der bliver klippet, klistret og sået karse.
Vi afholder påskefrokost og der laves andre påskerelaterede ting, individuelt på stuerne.
Vi maler æg og afholder det årlige ægtrillemesterskab inden påske.

Bedsteforældredag


Traditionen tro afholder vi Bedsteforældredag. I 2018 bliver det fredag d. 15. juni. Yderligere info
følger senere..

Afslutningsfest for kommende skolebørn:


Vi holder afslutning i juni måned for børnene, der skal i skole. Vi afholder dimissionsfest i
børnehaven. Dato og info følger senere..

Sommerfest:



Vi holder sommerfest en gang om året for forældre, børn og personale. Festens menu og indhold
varierer fra år til år.
I 2017 afholdes sommerfest torsdag d. 23. august (uge 34). Yderligere info følger senere..

Halloween:


Vi holder Halloween Uhygge fredag 26. oktober 

Jul:







Vi har et hårdt program i december, som alle voksne og børn elsker. 
Vi laver julegaver med børnene og holder julefrokost med børnene.
Stuerne har kalender nisser, der kommer på besøg hver dag.
Vi bliver inviteteret til gudstjeneste og grød i Skælskør kirke.
Storbørnsgruppen øver sig på Lucia.
Julefest afholdes tirsdag 11. december kl. 15.00-17.00, med Lucia-optog, juleklip.. og besøg af
julemanden, håber vi? 
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Forældremøde i 2018


Vi afholder forældremøde torsdag d. 17. september kl. 18.30 – 20.30 herunder valg til
forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsesarbejde


Børnehuset Møllebakkens bestyrelse består pt. af 6 forældrerepræsentanter inkl. en suppleant og
en repræsentant for personalegruppen.



Endvidere deltager Leder og souschef også i bestyrelsesmøderne.



Valg af forældrerepræsentanter sker på det årlige forældremøde i september/ oktober måned.



Som forældrerepræsentant repræsenterer man ikke sit eget barn, man arbejder for Børnehuset
Møllebakken og støtter op om det fælles bedste, til gavn for hele institutionen og derved også til
gavn for alle børn.



Forældrerepræsentanterne sidder henholdsvis for et og to år ad gangen i bestyrelsen. Der er ca. 4.
bestyrelsesmøder om året á to timers varighed, som ligger i aftentimerne kl. 17 - 19



Eksempler på forældrebestyrelsesarbejde: Opdatering og forskønnelse af legepladsen, bl.a.
implementering af nye legeredskaber med fokus på motorik (i samarbejde med ledelse og
personale). Planlægning af arbejdsdage med fokus på maling og istandsættelse ude som inde.
Søgning af fonde, samt dialog/netværke med lokale interssenter og samarbejdspartnere i byen mv.

Forældrebestyrelsen


Formand på valg i ulige år



Næstformand på valg i lige år.



Menigt medlem valg i lige år.



Menigt medlem valg i ulige år.



Personale repræsentant på valg hvert år.

Lukkedage i 2018
Påskeferie: 29. marts – 2. april
St. Bededag: fredag 26. april
Kristi Himmelfart: Fredag 11. maj.
Pinse: mandag 21. maj.
Jul & Nytår: 22. december.12. – 2. januar
2019.
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Nødåbent i 2018
I 2018 harHesselgården nødåbent tilbud i Skælskør på 0 – 6 års området.



Fredag efter Kr. Himmelfart d. 11. maj.
Mellem jul og nytår d. 27. december. – 28. december

Også værd at vide


Yderligere info om Børnehuset Møllebakkens profil, årshjul, læreplan, politikker, forældreinfo,
praktiske oplysninger mv. kan forefindes på vores hjemmeside www.boernehusetmollebakken.dk



Nyhedsbreve, sygemelding og ferietilmelding og andet relevant info kan forefindes på forældre
intra Tabulex

Telefon numre og mailadresser


Vuggestuen: Tlf. 4012 2811 Mail: vuggestuebm@slagelse.dk



Grøftekanten: Tlf. 4012 2813 Mail: groeftekantenbm@slagelse.dk



Myretuen: Tlf. 4012 2815 Mail: myretuenbm@slagelse.dk



Storbørnsgruppen: Tlf. 4012 2812 Mail. storboernsgruppenbm@slagelse.dk



Kontor: Jan og Lis S. Tlf. 4012 2810. Mail: bh-mollenbakken@slagelse.dk

Hvis du har spørgsmål, undring eller noget på hjertet,
så kom endelig til os, så vi kan snakke sammen.
Vi lytter gerne!
Vi ser frem til en godt og gensidigt respektfuld
samarbejde med dig omkring dit barn 

Mange hilsner
Jan Hansen. Leder i Børnehuset Møllebakken, marts 2018.
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