Indkøring:
Det er en stor dag i dit barns liv at starte i
børnehave. Når du får en plads hos os, så
er det godt at besøge børnehaven ca. 14
dage før start. Her møder barnet sine nye
voksne og nye venner.
I ser omgivelserne og der aftales
indkøring. Forvent min. 1 uges indkøring.
Nogle gange kan det vare længere.
Du kender dit barn bedst, så snak med
den pædagog, som kører dit barn ind.

Dagligdagen:
Når vi åbner serveres lidt morgenmad til
de børn, som ikke har spist hjemmefra.
Kl. 8.30 ca. går vi i vores grupper eller i
teamet. Teamet består af 2 grupper med
en folde dør imellem sig.
Muldvarp & Pindsvin / SFO & Humlebi.
Kl. 9 holdes samling i gruppen, derefter
laves aktiviteter, leges, tages på tur mm.
Kl. 11 spiser vi frokost, og derefter skal
nogle af de yngste børn hvile.
Kl. 14 spises frugt og derefter leges inde
eller ude på legepladsen alt afhængig af
vind og vejr. I ydertimerne er vi ofte
sammen på tværs i huset.

Praktiske forhold
i børnehaven
er vi:

6 pædagoger,
2 pædagog assistenter,
1 pæagog studerende,
1 medhjælper,
1 madmor og 1 leder

Kontakt

Web:

36 30 02 18
j86w@kk.dk.
www.blankavej1.kbhbarn.kk.dk

åbningstider

Alle hverdage fra
7.00-17.00

Telefon:
Email:

LEgetøj i børnehaven:
Jeres barn må gerne have
legetøj med, (dog kun 1 stk.
legetøj) men det er på eget
ansvar.
Dog frabedes støjende
genstande, og legetøjet skal
kunne være i barnets skuffe.

Velkommen
til børnehaven på

Børnehaven i praksis:

Mulvarp, pindsvin, humlebi & sfo aspiranter
På Blankavej har vi aldersopdeling.
Vi har 3 små grupper med 3 og 4 årige
børn, og vi har en stor gruppe med 5 årige.
Jeres barn vil blive tilknyttet en af grupperne, når han/hun starter. Når barnet
nærmer sig 5 år overﬂyttes barnet til
sfo aspiranterne.
Dette får I selvfølgelig besked om I god tid.
Når vi har aldersopdelte grupper, kan vi
bedre tilrettelægge de pædagogiske
aktiviteter til børnene.
Grupperne kan ligeledes bedre organisere
de pædagogiske lærings/legezoner og
indtænke børnemiljøet. Der tænkes over
hvilket legetøj, der stimulerer leg og læring,
så det indgår i det pædagogiske rum.
Hver gruppe har en opslagstavle, hvor I kan
se mere om gruppens aktiviteter mm.
Vi tager på ture så ofte som muligt i
nærmiljøet omkring Valby.

Børnemiljø og sprogstimulering:
På Blankavej arbejder vi med sprogstimulering hver dag, da vi ved, hvor vigtigt det er for
barnets udvikling. Elementer som turtagning,
øjenkontakt, kropssprog og gentagelse er
bla. noget af det, der arbejdes med dagligt.
Vi arbejder også med nærværende leg, hvor
de voksne er på gulvet og observerer
samspillet mellem børnene. Her understøttes
børnene i samspillet og sproget.

traditioner på
Bedsteforældredag

- Bedsteforældre inviteres til
forårsplantning i børnehaven

Gallaaften

- Fest for sfo aspiranterne inden

skolestart

Søndermarks uge

- En gang om året i sommerperioden

ﬂytter børnehaven op i sønder marken.

Timotheus kirken:

- Vi går i kirke til påske, høst og jul

Julefest

- Vi holder vores årlige julefest i
Timotheus kirken. Sfo aspiranterne går
luciaoptog og de andre børn laver
krybbespil og kor.

Forældrekaffe

- Hver 2 måned inviterer forældrebestyrelsen til forældrecafe ml.
15-16.30 i børnehaven.

Fødselsdage
Når barnet har fødselsdag, kan I vælge at
holde fødselsdagen her i børnehaven.
Fødselsdagsbarnets vælger 1-2 gode
venner som hjælper med oppyntning og
borddækning. Derefter inviteres gruppens
andre børn med til fødselsdagen.
I er også velkomne til at invitere os hjem.
Husk at begrænse sukker indholdet i det
der serveres.

Forældrepartnerskab:
For os er de vigtige elementer i
forældrepartnerskabet tillid og tryghed.
Forældrene er de vigtigste personer i
barnets liv. Derfor involveres I allerede i
børnehavens liv, så snart barnet starter i
børnehaven.

Forældrebestyrelsen:
Der holdes ca. 4 bestyrelsesmøder om året
og hvert år i september vælges nye repræsentanter til bestyrelsen til et forældremøde.

Kontakt: blankavejbestyrelse@gmail.com
facebook: Børnehaven på blankavej

Forældremøder:
Vi holder 1-2 forældremøder om året samt
et fyraftensmøde for SFO aspiranternes
forældre sammen med en repræsentant
fra en lokal folkeskole.

