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Tlf. 20707628
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Thomas Jepsen
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Forældrerådsmedlem:
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Tlf. 31500051

1. suppleant:

Tommy Møller

Tlf. 30515626

2. suppleant:

Mia Parsberg Brumvig

Tlf. 51513649

Medarbejderrepr:

Maria Steinvig

Medarbejderrepr:

Lotte S. Kirkegaard

Daglig leder: Mette Grønning/Linda Timm Tygesen
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Børnehuset Ulkebøl
Præstegårdsvej 8 A
6400 Sønderborg
Tlf. 8872 4336
E-mail: mgro@sonderborg.dk

Med denne folder byder vi dig og din familie velkommen i Børnehuset Ulkebøl.
Her vil I kunne finde svar på mange spørgsmål, bl.a.


Hvad lægger vi vægt på



At være ny i Børnehuset Ulkebøl



Dagens rytme



Kost i Børnehuset Ulkebøl



Praktiske informationer
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Hvem er vi
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Børnehuset Ulkebøl er en af Sønderborg Kommunes integrerede institutioner med ca. 120
pladser, fordelt i afdelinger.

Grupperne er delt således:
Krummerne/Spirerne vuggestuegruppen: 0 – 2,9 år ca. 30 børn
Boblerne, Spilopperne og Krudtuglerne/ børnehavegrupperne: 2,9 – 6 år ca. 72 børn.
Smørblomster og Solsikkerne/specialbørn: 0- 6 år 16 børn

Børnehuset Ulkebøls åbningstider:
Mandag – torsdag 6.30 – 16.45, fredag til 16.15

Hvad lægger vi vægt på i Børnehuset Ulkebøl
At barnet er i centrum
Vi vil have, at Børnehuset Ulkebøl er et sted, hvor her er rart at være. Her skal børn og
voksne opleve tryghed og tillid, som er forudsætning for trivsel. Børnene skal vide, hvad de
må og ikke må. Vi skal passe på hinanden, så alle kan have det rart. Vi mener, det er vigtigt at
skabe udfordringer og oplevelser, støtte, opmuntre og sætte alderssvarende krav, så barnet
udvikler selvstændighed og opbygger selvværd, samt får udfordret deres nysgerrighed. Vi
ønsker, at børnene lærer at tage hensyn til og omgå hinanden med respekt, så de derved får
forståelse for andres følelser og forskelligheder.

At legen er i centrum
I Børnehuset Ulkebøl lægger vi vægt på barnets mulighed for at lege og udvikle venskaber.
Barnet lærer, når det leger! Det lærer at forstå sig selv som individ men også som en del af
et forpligtende og givende fællesskab. Barnet lærer, at forstå og indgå i sociale relationer og
sammenhænge, det lærer spilleregler, at eksperimentere, at udvikle fantasi og kreativitet, at
bearbejde oplevelser, at tilegne sig nye færdigheder og at løse konflikter.
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Vi vægter fordybelsen og forsøger, at skabe de bedste betingelser for legen ved at give tid,
rum og om muligt undgå afbrydelser. I øvrigt arbejder vi ud fra vores Pædagogiske læreplan
og på alle grupper findes delmål.

Forældresamarbejde
Forældre og personale har fælles andel i barnets udvikling og trivsel. Vi vægter den daglige
positive kontakt og når barnet har fået en plads i Børnehuset Ulkebøl tilbydes en
introsamtale. Efter ca. 3 mdr. tilbyder vi en opfølgningssamtale og derudover vil der være en
samtale i forbindelse med sprogvurderingerne, når barnet er 3 år, 4 år og 5 år, samt
trivselsvurderingssamtaler efter behov. Her tager vi også udgangspunkt i en
ressourceprofil/dialogprofil.

Derudover har vi traditionelle arrangementer såsom:


Lanternefest



Arbejdsdage



Sommerfest med valg til forældreråd/Bestyrelsen



Bedsteforældredag



Se i øvrigt opslagstavlen med Årets gang

Forældreråd/Bestyrelsen
Der er valg til forældrebestyrelsen/råd hvert år i det første kvartal.
Forældrebestyrelsen/rådets opgaver er bl.a.


At udarbejde principper for hverdagen i Børnehuset Ulkebøl



At udarbejde principper for samarbejde mellem Børnehuset Ulkebøl og samtlige forældre



At godkende Den Pædagogiske læreplan.



At være med til at ansætte personale



At udarbejde principbeslutning om anvendelse af den årlige rammebevilling.
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Se i øvrigt styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelsen/råd i Børnehuset
Ulkebøl/Dagtilbud Øst.

At være ny i Børnehuset Ulkebøl
Den første tid kan være svær for både barn og forældre – nye mennesker og et nyt sted med
andre/ nye normer og regler.
Barnet er måske utrygt og ked af det, især ved aflevering, hvilket er meget naturligt.
Som forældre har I sikkert mange spørgsmål, tvivl og undrer jer. Det er derfor vigtigt, I
afsætter god tid til indkøring (minimum 1 uge), så jeres barn får tid til at lære os og
omgivelserne i Børnehuset Ulkebøl at kende – og dermed har de bedste forudsætninger for
en god start. Ring og aftal tid, til I kan komme på besøg.

Goddag og farvel
Det er vigtigt, vi får sagt ordentlig goddag og farvel, til både jer og jeres barn derfor beder
vi jer kontakte én fra personalet, når I afleverer og henter jeres barn.

Dagens rytme
Vi starter altid dagen stille og roligt i Multirummet.
Ca. kl. 8.00 går vi ud i de forskellige grupper.
Dagens planlagte aktiviteter foregår primært om formiddagen fra kl. 9.00. Efter frokost
sover ”Vuggestuebørnene” og nogle af ”Børnehavebørnene,” og alle andre er på legepladsen.
De voksne holder pauser på skift, og dem, der er mødt tidligt går hjem. Eftermiddagen går
med leg, højtlæsning, spil og andre små ”sysler”, kun afbrudt af et eftermiddagsmåltid.
Omkring kl. 15.30 lukkes nogle af grupperne og de sidste børn samles og dagen ”drosler” ned
med stille aktiviteter og oprydning.
Om sommeren, eller når vejret ellers tillader det, samles vi ofte ude på legepladsen sidst på
dagen.
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Legepladsen og ude alene
Vi bruger vores legeplads meget hver dag – det er vores ”ekstra rum” og vi er ude i al slags
vejr. Udendørs vil vi skabe rammer, der gør legen udfordrende og stimulerende for alle
sanser.
Det forekommer, i begrænset omfang, at der er børn alene ude. Dette gælder som regel ikke
småbørnsgruppe-børn. Det vil altid være en voksen, der vurderer, hvem og hvor mange der
kan være ude alene, og vi holder naturligvis øje med dem.

Madordning
Børnehuset Ulkebøl har fra d. 06.08. 2018 fået madordning.
Madordningen dækker hele Børnehusets åbningstid, med formiddagsmåltid, frokost og
eftermiddagsmåltid. Maden fremstilles i eget køkken med egen kok og køkkenpersonale.
Forældre betalingen er kr. 411,- mdr. Der gives naturligvis søskende rabat

Røgfrit område
Børnehuset Ulkebøl er røgfrit område. Dette gælder både til hverdag og arrangementer.

Tavshedspligt
Personalet har tavshedspligt med alt, vi gennem vores arbejde får kendskab til. Vi har også

underretningspligt, hvis vi bliver bekendt med forhold, der er i modstrid med barnets tarv. En
underretning til kommunen vil dog aldrig forekomme uden, at forældrene bliver informeret.

Samarbejdspartnere
Vi har samarbejde med mange forskellige faggrupper, bl.a.


Ressourcepædagog



Inklusionspædagog



Tale/hørepædagog



Fysioterapeut/ergoterapeuter



Psykolog
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Socialrådgiver

I vores område har vi et tæt samarbejde med Børnehaven Kløverhusene , Børnehaven
Rådyrvej, Toften, Idrætsbørnehaven Skratmosen, Naturbørnehaven Ved Skellet,
Grundtvigsallé , dagplejen, skole og skolefritidsordning.
Vi holder fælles personalekurser, et årligt personale/forældre foredrag, samt arrangementer med børnene. I forbindelse med skolestart holder vi et møde med Ulkebøl skole,
hvor relevante oplysninger videregives, for at sikre en god skolestart.
Børnehuset Ulkebøl er uddannelsessted for studerende fra Seminariet i Aabenraa. Desuden
modtager vi erhvervspraktikanter fra forskellige skoler. I perioder har vi også ansatte i
forskellige former for virksomhedspraktik/fleksjob.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Lukkedage
Grundlovsdag, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag, dagene mellem jul og nytår
inkl. nytårsaftensdag.
Derudover vil der komme opslag op i forbindelse med skolernes vinterferie, påskeferie og
efterårsferie.
Ud fra princippet ”flest mulige voksne til flest mulige børn” er det vigtigt, at vi ved, hvor
stort pasningsbehov, der er på ovennævnte tidspunkter. Desuden er vi sommerferieinstitution. Det vil sige, at der tilbydes fælles pasning i Børnehuset Ulkebøl 3 uger i
sommerferien. Her opfordres kraftigt til, at pasningen udelukkende er for de børn, hvis
forældre har et REELT behov for pasning. Et REELT behov haves ikke, hvis man fx går
hjemme på barsel, orlov, selv har ferie eller er arbejdsløs/søgende.

Syge børn
Vi kan ikke modtage syge børn. Vi følger vejledningen fra Sundhedsstyrelsen om smitsomme
sygdomme hos børn. Barnet skal kunne indgå i den daglige rytme/aktiviteter. Vi giver kun
medicin, når det kræves i forbindelse med en kronisk lidelse og i samarbejde med en læge.
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Fødselsdage
Barnets fødselsdag holdes i børnehaven på gruppen. Her tænder vi lys, synger
fødselsdagssang og sætter flag på bordet. Barnet må gerne medbringe en ting eks. boller,
kage, flødeboller el.lign. som gør fødselsdagen lidt særlig.
Aftal med de voksne på gruppen.

Legetøj
Medbragt legetøj kan skabe store konflikter, derfor ønsker vi ikke, at børnene tager legetøj
med hjemmefra hver dag.
Vi har derfor indført faste legetøjsdage på grupperne (på eget ansvar). Spørg på dit barns
gruppe.

Garderobe
Hold orden på jeres barns plads både grov og fingarderobe! For at der kan blive gjort rent, er
det vigtigt, at I rydder op og stiller fodtøj op hver dag. Skriv navn i alt tøj og sko. Tøm
garderoben helt hver fredag. For jer er det én plads – for os er det 120 pladser!

Sko fri institution
Vi leger på gulvet og har valgt at vores institution er sko fri

Praktisk tøj / skiftetøj
Vi er ude hver dag i al slags vejr – ofte leger børn med vand – glemmer at tage hjemmesko på
– kommer til at tisse i bukserne… så medbring rigeligt med skiftetøj.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til d. 15. eller 30./31. i en måned digitalt på den
digitale pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.sonderborgkommune.dk med NEM –
ide.
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Personalet i Almen
Ledelsen:

Spilopperne:

Daglig pædagogisk Leder

Mette Grønning

Pædagog

Charlotte A. Petersen

Pædagog

Lisette Gunnersen

Pædagog

Mads Hansen

Pædagogmedhj.

Randa Al-Abdallah

Krudtuglerne: Pædagog

Lotte S. Kirkegaard

Pædagog

Jørn C. Lauridsen

Pædagog

Sanne Deisner

Studerende

Boblerne:

Pædagog

Yvonne Popp

Pædagog

Margarita Mosikyan

Pædagog

Marianne Kjær Nissen

Pæd.ass.

Betina Ewers

Pædagogmedhj.

Marianne Dyberg

Krummerne: Pædagog

Spirerne:

Tina S. Moldt

Pædagog

Lone Thorhauge Christensen

Pædagogmedhj.

Amani Taha

Pædagog.

Nanna Pedersen

Pædagog

Britta Behlic

Pædagog

Maria Steinvig

Pæd.ass.

Dorte Hymøller Hansen
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Pædagogmedhj.

Julie Schmidt

Personalet i Specialafdelingen
Ledelsen:

Daglig pædagogisk leder Linda Timm Tygesen

Solsikkerne:

Pædagog

Marianne

Pædagog

Mette

Pædagog

Kirstine

Pædagog

Ahmed

Smørblomster: Pædagog

Susan

Pædagog

Lenette

Pædagog

Christian

Gode råd til forældre:


Spørg på stuen, når der er noget, du er i tvivl om



Aflever altid dit barn til personalet, spørg efter hjælp, når du har behov



Sig altid farvel til dit barn



Sig til dit barn, hvad du vil. (eks. kom nu går vi hjem og ikke: vil du med hjem?)



Tal med barnet om hverdagen i børnehaven



Læs info tavlerne/nembarn



Hold en fridag sammen med dit barn



Hav skiftetøj og udetøj i institutionen efter årstiden, børnene er ude hver dag



Deltag i møder og arrangementer

Spørg!! – Alle spørgsmål er vigtige og ingen er forkerte!
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