Den Integrerede Daginstitution
LILHOLTGÅRD
Borggårdsvej 10
7080 Børkop
Tlf.: 91178880
www.lilholtgaard.vejle.dk

Dette lille skriv samler kort nogen af alle de informationer vi har liggende på vores hjemmeside og giver et indblik i
hverdagen, praktiske informationer og vores værdier. Det kan samtidig bruges som et lille opslagsværk – hvordan er det
nu med morgenmad, solcreme osv? Er du interesseret i at vide mere om de enkelte punkter er du velkommen til at ”gå
på jagt” på vores hjemmeside, eller kontakte os. Vi er altid klar på en rundvisning eller en snak, hvor vi personligt kan
give jer de oplysning I efterspørger.

Hvem er vi.
Lilholtgård er startet den 1. juni 2008.
Vi er en integreret daginstitution med plads til ca. 120 børn i alderen
0 – 6 år, Vi har en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Børnehave børnene kan, efter aftale, færdes i hele huset,
men er tilknyttet deres faste grupper og faste voksne.
I vuggestuen er børnene tæt knyttet til deres faste gruppe og faste voksne hos Honningbierne og Mariehønsene. De
ældste børn er i perioder af dagen sammen på Sommerfugle gruppen. I børnehaven arbejder vi på 4 alders integreret
grupper, hvor grupperne arbejder sammen to og to. Grupperne hedder Musvitter, Rødkælke, Blåmejer og Svaler.
Fællesrummet samler børnehaven, og bliver brugt til leg og aktiviteter. Her er der også adgang til køkkenet.

Åbningstider
Man. – tors.
6.30 – 16.45
Fre.
6.30 – 16.15
Lukkedage/Sampasningsdage med andre institutioner i Børkop området.
Lilholtgård er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag. De 3 dage før påsken. Grundlovsdag, Ferieugerne 29 og 30 og
mellem jul og nytår. Der tilbydes pasning på Krystallen eller en af de 5 andre sampasnings institutioner i Vejle
kommune.
Personale
Vi er 15 pædagoger og ca. 7 pædagogmedhjælpere.
I køkkenet møder I vores køkkenpersonale Anette og Lisbeth.
I perioder har vi praktikanter og studerende tilknyttet institutionen
Vi er et hus med primær voksne og faste tilknytningsgrupper
Dit barn bliver tilknyttet en fast gruppe, hvortil der er tilknyttet faste pædagoger. Ved opstart vil I blive inviteret til en
samtale med jeres kontakt pædagog, og efter ca. 3 måneder inviterer vi til en samtale igen. Derefter vil der være én fast
samtale om året og selvfølgelig flere hvis der er behov for det. Se vores hjemmeside for flere informationer om
samtaler.
Opstarten
I skal regne med en indkøringsperiode, når barnet starter i institutionen. Det er individuelt hvor lang tid det tager, men
den første uge kan være en svær tid for barnet. I aftaler med pædagogerne hvordan det bedst planlægges, så både
forældre og barn får en god oplevelse af det.

Bestyrelse:
Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 2 suppleanter, 2 personalerepræsentanter samt ledelsen. Se den aktuelle
bestyrelse på vores hjemmeside, og hvad de pt er optaget af.
Garderobe
Vi vil gerne at I medbringer rigeligt med skiftetøj til børnene. Tøj der passer til årstiden og alt slags vejr.
Det er forældrenes ansvar at rydde op på barnets garderobe hver dag, og tage ansvaret for at tøjet er tørt til næste dag.
I vuggestuen har barnet en kasse med navn på i badeværelset. Der er plads til skiftetøj, sutter og tøj til at sove i. Vi er
glade når skiftegaderoben er velforsynet og let tilgængelig for børn og personale.
Om fredagen tømmer I garderoben helt, så garderoberne kan gøres rent.
Husk navn i tøjet, specielt overtøj, fodtøj og sutter er en stor hjælp for os.
Bruger dit barn sut, vil vi gerne have 2 sutter med navn i kassen på badeværelset.
Solcreme
På solrige dage, smører I selv børnene hjemme med solcreme om morgenen. Så smører vi dem senere på dagen.
Bleer
Så længe barnet går i vuggestuen får det alle bleskift hos os. Når barnet bliver 3 år skal I selv have bleer med.
Morgenmad
Vi serverer morgenmad fra kl 6.30- 7.25. vuggestuebørn og børnehavebørn spiser sammen hos Musvitterne. Der er et
bredt udvalg af sundt morgenmad og vi skaber en stille stund hvor det er muligt at få sagt ordentligt farvel til jer som
forældre og få noget at spise.
Øvrige måltider
Hver dag får alle børn mad på Lilholtgård. Til ture med madpakker har børnene i børnehaven selv en rygsæk med en
tom ren madkasse og drikkedunk på deres rum.
Hver dag er der mulighed for morgenmad fra kl. 6.45 til 7:30. Dagens øvrige måltider er formiddagsmad, middagsmad
og eftermiddagsmad. I kan se menuen på tavlerne i gangen.
På Lilholtgård har vi det økologiske spisemærke i bronze, og vi bestræber os på at købe ind med sund fornuft,
årstidsbestemt, og selv bage vores brød.
Aktiviteter
Hver gruppe har en aktivitetsplan for hvad der skal foregå på gruppen. Nogen gange er aktiviteterne for alle børn andre
gange for en mindre gruppe. Alle grupper i børnehaven har en fast tur dag, hvor vores nærmiljø udforskes. Ên gang om
ugen er der aldersopdelt i børnehaven. Så samles alle de 3 årige, de 4 årige og 4-6 årige. Dette giver mulighed for at
opbygge venskaber på tværs af grupper og målrette aktiviteter til de forskellige aldersgrupper.
Børnefødselsdage vil vi gerne fejre på stuen med flag og sang. Gerne om formiddagen eller om eftermiddagen. Det
aftaler vi, og I er altid velkomne til at være med.
I må gerne dele lidt ud blandt børnene. kun lidt frisk frugt, lidt grønt, en god bolle eller lignende. Vi vil gerne begrænse
sukkerindholdet mest muligt.
Indgangen
I indgangen finder du vores blå futter. Dem beder vi dig tage på, hvis det er vådt og sjappet, eller tage skoene af på
måtten.
I indgangen hænger vores DayCare skærme, hvor I skal melde goddag når i kommer og farvel når I går ud af døren.
Mobiltelefoner
Tal ikke i mobiltelefon, når I henter og bringer jeres barn. De har 1. prioritet når I går ind i institutionen, og de har brug
for, at I giver dem deres fulde opmærksomhed, når I siger goddag og farvel.
Når mit barn er sygt eller holder fri.
I melder jeres barn sygt eller fri gennem. DayCare. Hvis det er en smitsom sygdom, vil vi gerne at I ringer og fortæller
dette, så vi kan informerer andre forældre om smittefaren.

Ferier
Børn har også brug for ferie og fridag. Vi opfordre til at alle børn holder ferie i samme omfang som forældre. At gå i
daginstitution er børnenes arbejde.
Sygdom
Vi har brug for informationerne ved f.eks. skoldkopper o.l. smitsomme sygdomme. Vi kan ikke modtage syge børn, og
vi ringer til jer forældre, når vi oplever, at jeres barn er utilpas og sygt hos os. Som grundregel skal barnet kunne følge
en normal hverdag i børnehaven og i vuggestuen for at kunne være her:
 Holde ud at der er andre børn i nærheden
 Komme ud at lege, eller sove ude
 Spise, sove og lege normalt
 Være sammen med de voksne, og kunne ”tåle” hverdagens skift
 Vi putter ikke børn med feber.
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