Velkommen til
Børnehuset Vandloppen Byskolevej 8 4970 Rødby.
Tlf. 54 60 13 17.

Børnehuset Vandloppen har en gennemsnitsnormering på 64 børn i alderen 2,10 år til ca. seks år,
dette antal af børn udløser ca. 10 fuldtidsstillinger til pædagoger, pædagogmedhjælpere og ledelse.
I forhold til antallet af børn skal det siges, at det vil være svingende hen over året. Der er overgang
til SFO pr. 1. april, hvorefter antallet af børn i huset falder med ca. 20 børn. Der kommer løbende
nye børn til gennem hele året.
Nedenfor vil det fremgå, hvilke medarbejdere vi er på de enkelte stuer.

Åbningstider:
Mandag til torsdag: kl. 6.30 til 16.45. Fredag: kl. 6.30 til 16.00.
Der er lukket alle helligdage, Grundlovsdag og d. 24. december.
I alle ferieperioder er der sampasning med børn og medarbejdere fra Børnehuset Kongeleddet og i
ydertimerne med SFOen.
Det er dagene fredag efter Kr. Himmelfartsdag, mellem jul og nytår, mandag, tirsdag og onsdag
inden påske, samt i de gængse ferieperioder.
Der er mulighed for brug af udvidet åbningstid, for de forældre der har et dokumenteret behov for
dette. Spørg efter nærmere information hos os, hvis dette er et behov hos jer.

Stuerne:
I den normale hverdag fordeles børn og voksne på tre stuer; Rejerne, Muslingerne og Krabberne.
Rejerne består af den ældste årgang børn, ca. 25 børn.
De voksne er: Helle Bærendtsen – pædagog 37 timer pr. uge og Lene M. Olsen – pædagog 37 timer
pr. uge.

Muslingerne er for den mellemste årgang – ca. 20 børn.
Muslingernes voksne er: Henriette(Ette) Rasmussen – pædagog 37 timer ugentligt, Helle Wollesen
– pædagog 20 timer ugentligt, Charlotte Hansen – pædagogmedhjælper 37 timer ugentligt.

Krabberne er den yngste årgang og dermed den stue alle børn starter på. Antallet af børn stiger hen
over året.
Krabbernes voksne er: Henriette Knudsen – pædagogmedhjælper 16 timer ugentligt, Anne R.
Højgaard – pædagog 32 timer ugentligt, Diana Hansen – pædagog 37 timer ugentligt og Berit
Pedersen – pædagogmedhjælper 37 timer ugentligt.

Øvrige medarbejdere:

Husets køkkenpædagog er Annette Bonde 15 timer ugentligt.
Og vores serviceassistent hedder Yvonne.
Børnehuset Vandloppens leder er LisLone Kamper.
Til Børnehuset Vandloppen hører også vores afdeling i Rødbyhavn; Børnehuset Kongeleddet, samt
dagplejere i Brandstrup, Rødbyhavn og Rødby.

Vi har jævnligt andre medarbejdere tilknyttet, det kan være støttepædagoger, studerende,
praktikanter, vikarer, arbejdsprøvning osv.

Dagligdagen:
Fra kl. 6.30 til kl. 7.45 er der morgenmad på Muslingestuen, så hvis børnene kommer i dette
tidsrum skal de afleveres på Muslingestuen. Børnehaven sørger for morgenmaden – den skal ikke
medbringes hjemmefra. Hvis barnet skal have morgenmad her i børnehaven, skal I være her senest
kl. 7.30.
Kl. 7.45 er der en voksen på de tre stuer. Der kan dog være dage, hvor det ikke er muligt på grund
af fravær blandt personalet, men som udgangspunkt skal forældrene fra kl.7.45 aflevere deres børn
og sige godmorgen på den stue, de er tilknyttet. Det er en god ide, at sige farvel til jeres børn på
stuen, i stedet for ved hoveddøren. Der kan være langt for de helt små, at finde tilbage til egen stue.
Kl. 9.00 er de fleste voksne mødt og derefter kan formiddagens aktiviteter starte. Formiddagens
aktiviteter kan bestå af mange forskellige ting; gåture, på legepladsen, lave andre kreative ting,
spille spil, lege, samling osv.
Det er også om formiddagen vi ”arbejder” i de små grupper omkring vores fem – ugers
læringsforløb – alle børn er fordelt i små grupper med seks børn i hver gruppe og der laves
aktiviteter i de små grupper to gange en halv time hver uge. Se også årshjul.
Samling kan bestå af mange forskellige ting, men det foregår altid med alle stuens børn. Der bliver
snakket om hvad der skal ske i løbet af dagen, men det kan også være om hvad man hedder, hvor
man bor, der synges, der laves forskellige lege og meget andet.

Kl. 11.00 spises der madpakker. Anbefaling til madpakken er at den består af rugbrødsmadder/groft
brød, samt grønt og/eller frugt. Madpakken må ikke indeholde slik og kage, og der skal ikke
medbringes drikkelse. I børnehaven drikker vi vand, både til madpakker og til ”frugten”.
Overordnet kostpolitik er vedlagt.
Ca. kl. 11.30 er det hviletid for alle børn – powernap. Desuden er det tid for at sove til middag for
de børn der har brug for det.

Kl. 12.00 er vi i gaderoben.

Kl. 12.30 til 14.00 er alle børn på legepladsen (dog ikke sovebørn).
De voksne afvikler pauser inden kl. 13.45, hvor der ryddes op på legepladsen og nogle gør klar til
”frugt”.
Kl. 14.00 spiser vi ”frugt” på stuerne eller ude, når det er muligt.
Børnehaven sørger for ”frugten”.
Forældre er ikke velkomne til at deltage i ”frugten”, man må gerne lige ”stikke” hovedet ind, hvis
man skal hente i dette tidsrum.
Kl. ca.15.30 lukkes den første stue ned – der siges farvel på den stue, hvor børnene opholder sig,
ellers siges der farvel på egen stue.
Kl. 16.00 samles alle stuer – indtil der lukkes kl. 16.45.
Fredag lukkes der kl. 16.00, hvilket betyder at de ovennævnte tider for eftermiddagen, bliver rykket
ca. en halv time frem.

Andre praktiske oplysninger:
Mødetid for børnene:
Det anbefales at børnene afleveres senest kl. 9.00. Dette af hensyn til planlægning af dagen og at vi
starter vores planlagte aktiviteter op på dette tidspunkt.
Svømmehal:
Tirsdag er svømmedag fra kl. 9 – 11.00. Muslingerne og Krabberne er af sted hver anden uge –
Muslinger i ulige uger og Krabber i lige uger. Rejestuen er af sted hver uge.
Børnene skal være her senest kl. 08.45, når de skal i svømmehallen og medbringe badetøj.
Børnehaven sørger for håndklæder.
Husk at give jeres børn tøj på der er nemt at tage af og på.
Svømning foregår i perioden fra oktober til midten af maj måned, dog ikke december.
Svømmehallens regler er at børnene ikke må have tatoveringer og neglelak på, hvis de skal i
svømmehallen.
Fødselsdage:
Fødselsdage fejres på den stue fødselsdagsbarnet er tilknyttet.
Forældrene skal ikke medbringe noget til at dele ud. Børnehaven sørger for dette i løbet af
formiddagen.
Her i huset er det besluttet, at vi får hjemmebagte boller til at fejre dagen med.
Der må ikke omdeles fødselsdagskort til enkelte børn i børnehaven.

Indgang der skal benyttes:
For at mindske for meget gennemgang i hele huset skal børn og forældre der er tilknyttet
Krabbestuen benytte indgangen ved svømmehallen ved aflevering og afhentning.
Børn og forældre tilknyttet Muslingstuen og Rejstuen skal benytte indgangen ved Rødby hallen.

Hvad skal der være i børnenes gaderober:
Husk godt med udetøj, der passer til årstiderne/vejret – vi er på legepladsen hver dag!
Der skal også være skiftetøj i børnenes kasser i gaderoberummet, så der er mulighed for at få rent
og tørt tøj på, hvis der sker uheld. Det er af hensyn til jeres barn også meget vigtigt, at I forældre
hjælper med at få ryddet op i gaderoben, når I går hjem, dels er det nemmere for jeres barn at finde
sine ting, og dels er det godt at jeres barn lærer at rydde op. Hver fredag skal gaderoberne tømmes.

Giv besked på Børneintra/børnehaven, hvis jeres barn holder fri eller er syg.
Nyhedsbreve og anden orientering bliver lagt på Børneintra.

