Den Grønne Kile er for 0-6 årige i Lejre kommune og kan rumme
75 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn og 25 dagplejebørn. Med
denne lille folder får du kort de vigtigste og praktiske
oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset. Vi
gør vores bedste for at gøre børnehuset til et godt sted
for små og glade børn, der en dag skal videre ad deres egne
veje.
Dagligdagen:
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 6:30-17:00
Fælles morgenmad i fællesrummet fra kl. 6:30-7:30
Formiddagsmad kl. 9:00
Frokost kl. 11:00
Eftermiddagsmad fra kl. 14:15
Hviletid fra kl. 14:30-15:00
På vores opslagstavler kan i se stuens
aktivitetskalender, som også kan ses på hjemmesiden
– der kan dog ske ændringer i dagens planlagte
aktiviteter.
På opslagstavlen/døren ind til stuerne står der
diverse relevant information.

Indkøring:
Det er vigtigt der afsættes god tid af til indkøring
af jeres barn. Vores erfaring siger, at en blid
institutionsstart (korte dage) generelt er at
foretrække, de første 3-4 dage.
Husk:
Hvis dit/jeres barn bruger ble, skal du/i selv
medbringe bleer. Disse opbevares på badeværelset
ved barnets stue, på en hylde med barnets navn.
På barnets plads skal der altid være skiftetøj, gerne
flere sæt, så vi om nødvendigt kan skifte barnets tøj
fra inderst til yderst samt udetøj, der passer til
årstiden. Derudover hjemmesko, brugbart fodtøj
samt regntøj & gummistøvler. Husk navn på alt!
Sygdom:
Vi modtager ikke syge børn af hensyn til barnets
tryghed og trivsel, og af hensyn til andre børn og
voksne i institutionen. Barnet skal kunne følge en
normal hverdag i institutionen.
Der skal ringes eller meget gerne sendes en SMS til
stuen ved sygdom. Vi anbefaler 1 døgn uden feber før
ankomst og normal afføring igen før ankomst.

Søvn:
Som udgangspunkt vækker vi ikke børnene fra
eftermiddagsluren. Vi vægter søvnen meget højt.

”God søvn avler god søvn”
Fødselsdage:
Vi fejrer gerne fødselsdag på stuerne, men for en
god ordens skyld skal der aftales med personalet på
stuen, hvordan du/i
kunne tænke dig/jer at fejre fødselsdagen. Ved
barnets fødselsdag skal der tages hensyn til Lejre
kommunens kostpolitik. Der må meget gerne
medbringes noget at dele ud ex. boller eller frugt. Vi
modtager ikke slik, is og kage.

Fridage - Ferie:
Vi modtager gerne en sms, hvis barnet holder fri fra
dag til dag.
Vi anbefaler at børnene løbende holder fri/ferie
sammen med forældrene. Meddel gerne i så god tid
som muligt, hvornår dit/jeres barn holder ferie fra
institutionen dette i henhold til planlægning af
personaleressourcer.

Selvhjulpenhed:
Vi forventer forældrenes opbakning i forbindelse
med at blive selvhjulpen dvs. at være i stand til at
klare sig selv uden andres hjælp. Det være sig af- og
påklædning, måltider samt dagligdagens lette
gøremål.
”Selvhjulpne børn er aktive børn og aktive børn er

kloge børn”

Famly:
Famly er en digital platform til os som daginstitution
og jer som forældre hvor bl.a. al kommunikation og
administration vil være samlet på ét sted.
Alle skal tjekke børnene ind via IPads der ligger i
fællesrummet. Indtjekning af børn skal foretages af
jer som forældre og ikke af børnene, dette så vi er
sikker på det ikke opstår fejl eller eventuelle
misinformationer.
Ved fri eller sygdom skal dette gøres via jeres
computer/telefon hjemmefra, så behøver i ikke ringe
til stuerne med denne information da vi kan se det på
indtjekningen, om jeres barn/børn kommer eller ej.
Denne måde at håndtere syge- og feriemelding online
giver personalet et hurtigt og komplet overblik som
kan forbedre personaleplanlægningen og øge
effektiviteten.
Kommunikation mellem jer som forældre og os som
institution er også nemt hvor i/vi f.eks. kan planlægge
aftaler og arrangementer (også private). Dette kan
styrke både forældrerelationer, fællesskab og
tilknytning.

Hver forælder har hvert sit login og her bedes i gå
ind og opdatere informationer der bedes om,
eventuelt lægge et billede ind af jeres barn/børn.
Ikke mindst er det vigtigt at de personer, i jeres
netværk, som er den/de der har fuldmagt til at
afhente jeres barn/børn også bliver oprettet i Famly.
Dette er en stor succes for alle parter og skulle der
på nogen måde være et problem eller to, er i meget
velkomne til at kontakte den os, så vi kan få afhjulpet
evt. problematik.

Kontaktinformationer:
LILLA STUE’s
Tlf. nr. 2496 2936

VIOLET STUE’s
Tlf. nr. 2498 1923

BLÅ STUE’s
Tlf. nr. 2496 2884
Kontor tlf. 2496 2883
Karina – Pædagogisk leder
Sonja – Områdeleder
Vibse – Sprogvejleder

e-mail krav@lejre.dk
e-mail sodr@lejre.dk
e-mail vmli@lejre.dk

tlf. 2974 1830
tlf. 3052 4015
tlf. 2255 4985

Øvrig information kan du/i finde på vores hjemmeside:
http://www.lejre.dk/borger/boern-unge-ogfamilie/dagtilbud/daginstitutioner-i-lejre-kommune/
Søvej 11, 4330 Hvalsø

