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DET SKAL VÆRE SJOVT AT GÅ HOS OS

BÅDE FOR BØRN OG VOKSNE
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I denne lille folder finder du oplysninger om dagligdagen, hvad der skal
være i garderoben, lidt om vores rytme, gode råd til madpakken,
præsentation af personale og bestyrelse mm.
Vi glæder os til at møde jer og lære jer at kende!
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Børnebissen
Vinkelvej 2, Bisserup
2 3 Rude
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Tlf: 23 1
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Behovet for åbning undersøges nogle gange om året og reguleres, så
personaletimerne udnyttes bedst muligt, når der er flest børn.
Desuden følger vi Slagelse kommunes lukkedage som følger:
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Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, . juni - Grundlovsdag, 2 . dec. til og
med 1. jan samt almindelige helligdage.
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Formand: Jakob Højgaard. Tlf: 2210 3 0
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Næstformand: Carsten Callesen. Tlf: 2
Medl: Mette Frandsen. Tlf: 1 1

Medl: Ida Dyrting. Tlf: 1 1 301
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Medl: Andres Jensen. Tlf: 22 1 1
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Leder: Jette Nielsen (33 timer)

Pædagog: Marianne Agri (3 timer)
Medhjælper: Anna Bärg (30 timer)
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Timelønnet medhjælper: Bente Køtter Sørensen
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I januar 2020 blev venneforeningen dannet af forældre.

Venneforeningen er en slags underafdeling i Børnebissen, som har sine
egne opgaver og sin egen selvstændige økonomi. Det vil sige, at
venneforeningen ikke har noget med driften af Børnebissen at gøre, og
har man spørgsmål til personalesager, økonomi, bygning, mv. skal man
kontakte bestyrelsen.

Arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og venneforeningen tillader, at
venneforeningen kan bruge alt sit krudt på medlemsoprettelse,
arrangementer, fundraising og kommunikation om foreningen og dens
arrangementer. Intensionen er at støtte op om et godt børne(have)liv i
lokalområdet i samarbejde med de mange fantastiske forældre,
bedsteforældre og lokale, der allerede tilbyder deres hjælp.
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I Børnebissen vægter vi natur og udeliv højt, hvilket afspejler sig i
hverdagen. Vi er ude det meste af tiden – både på legepladsen og i
lokalområdet ved stranden, havnen, i skoven eller et sted i byen. Vi er
så heldige at bo midt i nogle fantastiske omgivelser med varieret natur
og en masse historie.
Lokalbefolkningen er meget engageret i vores lille institution, bakker
op om os og tilbyder deres tid til diverse aktiviteter. Bl.a. fortæller
fiskeren os historier om fisk og havet, en kunstner kommer og maler
akvareller med os, Brugsmanden arrangerer fastelavnsfest for byen og
vi laver årstidspynt til Brugsen. Bedsteforældrene er for fleres
vedkommende en stor del af vores liv og værdsættes højt.
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Først og fremmest bruger vi en anerkendende pædagogik, hvor vi ser
det enkelte barn, lytter til det og tager det alvorligt. Vi ser barnet som
et selvstændigt individ med egne meninger, behov og kompetencer.
Vores fornemste opgave er derudfra at give barnet optimale
muligheder for at trives og udvikles – både individuelt og socialt. Vi
begejstres gerne sammen med børnene og på den måde skaber
motivation for læring til begge parter. Børnenes tryghed og omsorg for
dem er i høj kurs og alle skal føle sig velkomne, når de kommer om
morgenen.
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Når barnet starter op i Børnebissen, sker det efter aftale af forløbet
med lederen. Børn og familier har forskellige forudsætninger for
opstart, så vi skræddersyr starten efter de enkelte. Det vigtigste er, at
forældre og barn er trygge ved situationen. Personalet har en solid
erfaring i at modtage børnene og alle har hjertet på rette sted. Vi gør
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alt, hvad vi kan for at vejlede familien, så det bliver en god start
indenfor de rammer, vi har.
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Når børnene møder ind om morgenen, tilbyder vi morgenmad kl . . Maden består af havregryn/havregrød med rosiner og kanel. Der
kan være friskbagte boller med ost/marmelade. Derefter kan der leges
eller læses historie.

Ved -tiden begynder vi at gå ud og holder samling udenfor. Det gør vi
enten samlet eller i grupper efter alder. Samlingen indeholder
sange/sanglege, opmærksomhedslege, forberedelse af dagens
aktivitet, inddragelse af børnenes idéer til aktiviteter mm.

Derefter til aktivitet og leg enten hjemme på legepladsen eller ude i
lokalområdet.
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Vi spiser frokost ca. kl. 11.30 alt efter aktivitet og børnenes sult.
Børnenes madpakker skal indeholde sund kost i form af brød m/pålæg,
tilbehør som fx en rest af aftensmaden dagen før, frikadelle, osteblok,
frugt, tomat, agurk, peberfrugt, gulerodstave, majs, ærter, pastaskruer
o. Lign. Vær opmærksom på, at der ikke er meget sukkerholdigt frugt.
”Desserten” skal udgøre en mindre del end den mættende mad.
Rugbrødet må meget gerne være klapsammenmadder, da de er lettest
at håndtere, når man sidder ude. Pynt som remulade og mayonnaise
skal begrænses, da det bliver noget smat, som børnene ikke bryder sig
om, når de åbner madkassen. Smør det gerne under pålægget. Om
sommeren skal remoulade, honning, peanutbutter og makrel helst

undgås, da hvepsene tager det som invitation til fest om hovederne på
os! Børnene skal have en drikkedunk med vand (ca. 3- dl), som de kan
have med på tur. Om sommeren kan dunken fyldes halvt op med vand
om aftenen og lægges i fryseren. Næste morgen fyldes den helt op
med vand. Derved har barnet koldt vand det meste af dagen og
samtidig fungerer vanddunken som et køleelement ved madkassen.
Ingen saftevand, juice eller andre sukkerholdige drikke ønskes. Når
barnet ankommer om morgenen, hænges rygsækken med madkasse
og drikkedunk på krogen under hylden ved indgang.

Vi laver en plan for året, som ved årets begyndelse vil blive delt ud til
forældrene. Vi planlægger ud fra årstiderne og naturens gang, vores
kulturelle traditioner og diverse projekter ud fra de impulser, vi
opfanger hos børnene. Flere af vores aktiviteter er i samarbejde med
lokallivet.
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Når vi er så meget ude, kræver det at vores tøj passer til vind, vejr og
årstiderne. For at børnene skal have en god oplevelse igennem dagen,
er det vigtigt, at de ikke fryser, har det for varmt, at tøj og fodtøj
passer og er behageligt at have på mm.
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Ef e ddage går som oftest med fri leg, hvor børnene tilegner sig et
væld af kompetencer igennem legen. Personalet følger børnene og
supplerer med idéer og sætter derudover små aktiviteter i gang.
F g

e d ag e (1 ekstra, hvis den ene bliver våd)
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ffe i rygsæk til at spise med.

L ffe , der kan komme op over ærmerne. Mindst 2 par.

E efa h e m/ bomuldsfoer, så de ikke kradser eller alm. hue og
halsedisse.

F eece

Va

Te
de
. Bukser uden seler, da det er meget svært
at få hurtigt af, når de skal tisse. Ligeledes ingen heldragter.

æ eg
, der er stort nok til at passe udover flyverdragten.
Regnbukser uden seler.
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Serveres kl. ca. 1 -1 .30. Vi serverer økologisk frugt og
knækbrød/hjemmebagt grovbolle og vand til. Hvis børnene har
mad tilbage i madkassen, skal de spise noget af det først. En gang
imellem koger vi grød af enten frugt eller gryn.
Maddag
Vi laver mad hver anden fredag i ulige uger. Børnene deltager altid i
forberedelserne og så tilberedes det enten inde eller oftest ude på bål.
Tanken er, at de skal præsenteres for forskellige råvarer, så deres
smagssans bliver udvidet. Børnene skal dog have altid have madpakke
med, da de ikke altid bryder sig om maden og de nyder gerne en mad
både formiddag og eftermiddag.
Vi laver en madplan for nogle uger frem, så forældre kan se, hvad der
skal serveres. I tilfælde af, at det ikke er barnets livret, så kan man give
en normal madpakke med. Børnene skal have en lille madpakke med
på maddage, så der er lidt til den lille sult i løbet af dagen. Et par
klapsammenmadder og lidt tilbehør.

Te
e
f e m/såler ekstrasåler, I kan skifte ud og
tørre. De sveder ofte i støvlerne og så får de kolde tæer dagen
efter, hvis de stikker dem i fugtige støvler.
T h
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Hvis pigerne vil have
e på, skal det være en, der kan tåle at
være ude og holde til fysisk udfoldelse.

e, der kan beskytte armene mod stærk sol.

S
e ha a e , der kan dække ørerne. Mange børn får
soleksem på ørerne.
e

Derudover vil det være en kæmpe hjælp for os, hvis
flyverdragter og regnbukser er så vide i buksebenene, så de er
forholdsvis lette at få ud over støvleskafterne. Dem kæmper vi
meget med sammen med jeres børn.
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B ee I skal selv medbringe bleer og vi kan opbevare en pakke ad
gangen. Barnet får en kurv på toilettet med egne bleer i.

Vi svarer meget gerne på evt. spørgsmål, så vi sammen kan give
dit barn en god udendørsoplevelse!

HUSK NAVN PÅ ALT

Derudover skal de altid have ekstratøj i deres kurv i garderoben,
så de kan skifte, når de spilder eller bliver våde på tøjet eller ikke
når toilettet i tide. Det er en god idé at tage kurven med hjem
hver fredag og gennemgå den til opfyldning, så den er klar til
næste uge.

R g æ Vi kan anbefale Haglöfs x-small tight, som er en
børnerygsæk med rigtig god pasform og som passer til
madpakke, drikkedunk og fx regntøj.
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Sa da e , med hælrem der sidder godt fast på foden.
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S
de
ed e fed c e e den and i ansigt og på hænder,
så de ikke tørrer og sprækker pga. frosten. Smør hjemmefra om
morgenen, så det kan nå at trænge godt ind i huden, inden de
skal ud. Spørg på Apoteket eller Matas efter råd.
Fo å ef e å
Reg
Regnjakke med hætte og bukser med elastik i taljen.
Ingen seler.
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Te
der er godt at have på under regntøjet og eller når det
er for varmt med flyverdragt og for koldt med en sommerjakke.
F eece

G
e , der sidder godt på foden, så de ikke ”svupper”,
når de går og der må meget gerne være plads til en lille sok.
I foråret begynder solen at skinne og er meget skrap ved huden.
Derfor skal børnene smøres med solcreme (helst faktor 30)
hjemmefra om morgenen. Vi smører dem igen ved middagstid
med en Svanemærket allergivenlig solcreme.
Somme

F d e dag
Når børnene har fødselsdag, vil vi gerne markere dagen med
dem. Nogle vælger at tage lidt med at dele ud og vi hejser flaget,
synger fødselsdagssang og leger en leg. Barnet kan komme med
ønske til dagens aktivitet, hvis det har lyst. Andre vælger at
invitere os hjem til mad og andre igen medbringer mad til alle.
Det er helt op til den enkelte families muligheder og ressourcer,
hvordan dagen skal fejres! Tal med personalet om de nærmere
detaljer, så vi kan planlægge efter det.
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Der kan være forskellige årsager til at et barn har behov for
medicin i løbet af en dag. Hvis det drejer sig om penicillin, kan
det gives hjemme morgen, eftermiddag og inden sengetid. Har
barnet brug for anden medicin som fx antihistamin for allergiske
reaktioner eller inhalationer pga. luftvejsproblemer, skal
personalet instrueres i brugen af præparatet. Meget gerne med
lægens anvisninger. Tal med lederen om det først, så vi får
opbevaring og anvisning på plads.
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Vi modtager ikke syge børn i Børnebissen. Når barnet er sygt, så
giv besked enten ved tlf. opkald eller sms. Er du i tvivl om,
hvornår barnet kan vende tilbage efter sygdom, så tal med
personalet. Som udgangspunkt skal barnet kunne deltage på lige
fod med resten af børnegruppen uden særlige hensyn. Giv evt.
barnet en kortere dag end ellers, hvis det er muligt. Bliver barnet

sygt, imens det er hos os, vil vi ringe til jer og bede jer hente
barnet. Se hjemmesidens fane ang. CoVid-1 forholdsregler.
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Hvis barnet holder fri, så giv besked om det inden kl. .30, så vi
ikke skal vente på jer, når vi vil ud i lokalområdet. Har i mulighed
for at have en formiddag hjemme, så aftal med os, hvornår i
kommer og evt., hvor i skal aflevere barnet, hvis vi er udenfor
huset.
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Forældre er som udgangspunkt altid velkomne i Børnebissen!
Det kan være, at man har en fridag og gerne vil bruge den eller
noget af den sammen med sit barn i institutionen. Hvis barnet
kan rumme det uden problemer, har det stor værdi, at man viser
interesse for barnets ”arbejdsplads”! Har man god tid til enten
aflevering eller afhentning og har tid/lyst til en kop kaffe/te, er
man velkommen til at tage. Er der ikke noget på kanden, så lav
gerne en kandefuld.

Der er flere arrangementer i løbet af et år, hvor forældrene er
medspillere. Der er fx arbejdsdag, hvor diverse praktisk arbejde
udføres af vedligehold og evt nyetableringer. Vennerne
arrangerer diverse aktiviteter, som man også meget gerne må
byde ind på, når det efterlyses.
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Hvis barnet skal sove til middag, medbringer man egen
barnevogn. Vi har krybber til større børn, der har brug for at
sove.
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, hvor vi deler opslag et

Vi afholder årligt forældresamtaler, hvor vi taler om barnets
udvikling og trivsel. Dette for, at vi i fællesskab kan være
opmærksomme på evt. udfordringer, som barnet måtte have
behov for støtte/guidning til. Vi laver en plan hvert år og
indkalder jer til samtalen. Samtalerne foregår uden børn. Som
forældre er man også altid velkommen til at bede om en samtale
ved behov.
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Find os på Faceb
B
par gange om ugen.
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