Velkommen i Asylet
Kære nye barn og forældre. I skal nu starte børnehavelivet i vores lille historiske
børnehave, hvor vi i hverdagen er 20 børn og 5 deltids voksne. Når et barn starter i
Asylet som 3 årig, bliver det en del af Søløvegruppen, sammen med 9 andre børn og
2 faste voksne.
Nogle børn starter, når de er ældre og her vurderer vi, om de skal være i
Søløvegruppen eller om de skal være i Delfingruppen med 9-11 andre 4-5 årige børn
og 2-3 faste voksne.
Den første tid:
Når I kommer i børnehave første dag i Søløvegruppen, skal I medbringe nogle
billeder af dit barn, familien, jeres hus, kæledyr og andre ting eller situationer som
har betydning for barnet. Disse laver vi til en lamineret collage, som vi kan se på og
tale om med barnet, og bruge som dækserviet på frokostbordet.
En voksen er omkring jeres barn, indtil det er faldet til og er fortrolig med dagens
gang i børnehaven. Med en daglig udveksling af oplysninger mellem os og jer, kan vi
forsøge at tilgodese jeres barns behov og hermed gøre starten i børnehaven så tryg
og god som muligt.
Vi er interesserede i at vide, hvor meget tid du/I har til rådighed, til at være med de
første dage, og derefter aftaler vi de næste dages forløb.
Måske vil barnet være glad for, at have noget trygt og velkendt med hjemmefra f.
eks. bamse, dukke, eller lignende.
Jeres barn vokser og modnes i sit eget tempo, og sammen med tidligere erfaringer,
vil dette have indflydelse på, hvornår det er parat til, at lege sammen med de andre
børn. Det er helt naturligt for et treårigt barn, at bruge den første tid på at iagttage
de andre børn, gå fra aktivitet til aktivitet og undersøge legetøjet eller opholde sig i
nærheden af en voksen, inden det involverer sig i legegrupperne og dermed får
mulighed for at få gode venner.
Bestyrelsen har oprettet en frugt + brød ordning, hvor alle børn betaler 75 kr. pr.
md. og får heraf økologisk knækbrød og frugt som formiddags- og
eftermiddagsmåltid.
Pengene indbetales til konto: reg. nr. 1551, konto nr. 4042291528. Opret gerne en
fast overførsel via bank og husk at skrive barnets navn på indbetalingen.
I skal medbring følgende dagligt i børnehaven:

 Madpakke og drikkedunk med vand, eller mad til fælles frokost hvis det er aftalt
 På turdage skal drikkedunk med indhold og turmadpakke medbringes i en god
rygsæk, som dit barn selv kan bære.
 Indesko, skiftetøj, rummeligt regntøj og gummistøvler, samt overtøj efter
årstiden.
 Evt. bleer.
 I jeres barns garderobe er en kasse til skiftetøj og andre ting, som I ikke tager
med frem og tilbage dagligt.
 Det er en god ide at medbringe ekstra overtøj til legeplads og skov, da børnene
ofte bliver mudrede her. For at hjælpe jeres barn er det vigtigt at placerer
overtøjet i garderoben, så barnet selv kan nå det.
Hverdag i børnehaven:
Når I kommer og henter dagligt er det vigtigt at I husker at checke jeres barn ind
og ud på IPad’en ved døren på stuen.
Det er vigtigt at I hjælper og støtter jeres barnet i at blive et børnehavebarn. F.eks.
ved at lade barnet gå selv, hjælper og opfordrer barnet til selv at tage tøj og fodtøj
af og på, placerer barnets tøj i garderoben, så det selv kan nå det og lader barnet
selv sætte madkasse og drikkedunk i køleskabet.
Når børn og forældre møder i Asylet om morgenen (frem til kl. 9.00), er der altid en
voksen ved garderoben som siger godmorgen, udveksler information og hjælper
med en rolig ankomst og afsked.
På opslagstavlerne i garderoben skal man orientere sig om aktiviteterne i Asylet.
Det er vigtigt at orienterer sig om ugens aktiviteter her, så man kan forberede sit
barn på en eventuel tur eller anden aktivitet.
Sygdom og fridage:
Vi modtager ikke syge børn. Børnene skal kunne følge en almindelig dag i
børnehaven.
Hvis jeres barn bliver dårlig i løbet af dagen, kontakter vi jer, så I kan hente barnet.
Vi kontakter jer naturligvis også, hvis barnet skulle være så uheldigt at komme til
skade.
Hvis Jeres barn ikke kommer i børnehave pga. sygdom eller fridag, skal i skrive det i
Tabulex, som er vores kommunikations platform.
Tabulex:

Når jeres barn starter i børnehaven skal i logge på www.borneweb.dk (Tabulex) og
udfylde barnets kartotekskort. Dette er vigtigt, da vi skal have jeres telefonnumre og
andre vigtige oplysninger som I registrerer her. Husk også at opdaterer, når i skifter
telefonnummer hjemme eller på jobbet. Her kan I også skrive hvis andre henter
jeres barn.
Åbningstider og lukkedage:
Vi har åbent på hverdage mellem kl. 7.30 og 16.00
Vær opmærksom på at vi har nogle lukkedage i løbet af året. Se hvornår i årsplanen
og på hjemmesiden.

Vores adresse og telefonnummer:
Helsingør Børneasyl
Stengade 29c
3000 Helsingør
Tlf. 4928 1089
Mail. suj38@helsingor.dk
HJEMMESIDE:
Asylets hjemmeside findes på denne adr.: www.asylet.helsingor.dk
Her kan i læse mere information om Asylet.

