Telefonnr. til Rumlepotten:
22 53 38 29

TIL
RUMLEPOTTEN

Vores adresse er:

Rumlepotten
Parkvej 13
4230 Skælskør

www.rumlepotten.com

Først vil vi gerne byder Jer rigtig hjertelig
velkommen til vores dejlige Hus.
Vi glæder os til at lære Jer at kende.
På de følgende sider vil vi fortælle lidt om, hvem
vi er og hvordan vores hverdag er….
RUMLEPOTTEN er en Privat 0-6 års institution beliggende i
centrum af Skælskør. Vi har til huse i et lille hyggeligt
murstenshus med masser af personlighed og sjæl og med
plads til alle.
Huset er opdelt i vuggestuedel og i en børnehavedel:
Vuggestuen, med 12 pladser.
Børnehavegruppen har op til 52 Pladser.
Vores hjerterum er Caféen. Det er her vi samles hver morgen
og spiser morgenmad og igen når sulten melder sig op ad
dagen, samt til frugt.

Vores åbningstider:

Forældresamtaler
I tilbydes en samtale 2-3 mdr. efter jeres barn er
startet i institutionen. Her snakker vi om, hvordan
opstarter har været og hvordan det går.
Derudover afholder vi forældresamtaler i okt./nov.
måned. Her er det en gensidig samtale omkring jeres
barns udvikling og trivsel.
Kommende skolebørns forældre vil desuden blive
informeret omkring skoleparathed.
Derudover kan man selvfølgelig altid bede om en
samtale, hvis man har ting man ønsker drøftet med
personalet/lederen.
Vaccinationer
Vi henstiller, for alles skyld, at jeres barn følger
børnevaccinationsprogrammet.

Priser: pr. 1. januar 2019

Mandag til torsdag:

kl. 06.15 – 17.00

Vuggestue plads: 2.900 kr. pr. mdr.

Fredag:

kl. 06.15 – 16.00

Børnehave plads: 1.395 kr. pr mdr.

Storebørnsgruppen/brobygning:

Vores visioner.

Kommende skolebørn er sammen med deres gruppe 3 dage
om ugen, hvor de bl.a. laver forskellige aktiviteter/opgaver,
med henblik på deres kommende skolegang. De ældste børn
vil (ligesom øvrige børn), blive ”afkrævet” alderssvarende
indsats ved øvrige aktiviteter. Vi har samarbejde med både
Skælskør Skole og Eggeslevmagle Skole. Her får børnene
mulighed for at lære omgivelserne at kende, når vi tager på
skolebesøg, så de føler genkendelighed og tryghed ved de
nye omgivelser inden skolestart.

I Rumlepotten arbejder vi på at være sociale og skabe gode
relationer. Dagligt øver vi os i at være gode kammerater og
drage omsorg over for hinanden. Det gør vi ved at have et
fællesskab, hvor vi tager hensyn til andre end os selv og øver
os i at være inkluderende. Samtidig opfordrer vi børnene til
at træffe individuelle valg og mærke sig selv.

Forsikring:
Jeres barn er KUN dækket af jeres egen ansvar/
ulykkesforsikring, mens barnet er i børnehaven.
En svær Tid:
Nogle gange sker der ændringer i Jeres barns liv, der kan
påvirke hverdagen (sygdom, skilsmisse, dødsfald). Derfor er
det meget vigtigt, at I husker at informere Jeres nærmeste
pædagog, så der kan tages hånd om det enkelte barns
situation.
Tavshedspligt:
Personalet i huset har tavshedspligt, men samtidig har vi
også pligt til at oplyse om forhold, der ikke er barnets tarv til
kommunen.
Hjemmesiden:
Tjek vores hjemmeside www.rumlepotten.com. Der er her du
finder ny info. Desuden har I mulighed for, at tjekke
rumlepottens facebookside ud, her ligges der løbende billeder
ud, fra hverdagen, oplevelser og ture.

Det er vigtigt, at alle børn føler sig set og hørt hver dag.
Derfor deler vi børnene op i mindre grupper, når der er
mulighed for det. Det gør vi, fordi vi i mindre grupper bedre
kan tilgodese det enkelte barns behov. Det kan f.eks. være
udeliv, sang/teater, kreative ting, sprogstimulering, fri for
mobberi, motorik osv.
Vi mener, børnene har krav på voksne der er tydelige og
nærværende, så det bestræber vi os på. Det er vi ved at
have samme holdning overfor børnene og være fysisk
tilstede, når man er ”på”.
Vi ser det som en styrke, at børnene ikke har den samme
baggrund og at vores kulturer kan være forskellige, men
også har lighedspunkter. Vi tror, børn bliver mere tolerante
og får en bedre forståelse for andres måde at leve på – det
er sundt for børnene at vide, at ikke alle familier lever som
ens egen. Børnene skal kunne indgå i samspil med
omverdenen og der skal være plads til alle.
Samtidig vægter vi et godt forældresamarbejde, for via
samarbejde får vi det bedste resultat.
Læreplaner:
Vi har defineret vore egne læreplaner, men selvfølgelig ud fra
de retningslinjer der er I Slagelse Kommune. De kan ses på
vores hjemmeside www.rumlepotten.com

Personalet:

Tøj/ sko:

Ansatte I Rumlepotten er:

For børnenes skyld er det rigtig vigtigt, at der altid er
skiftetøj på deres rum. Det skal være forsynet med barnets
navn. Vi opfordrer til, at børnene medbringer ”årstidens tøj”,
så det er muligt at klæde sig på efter vejr og vind. Om
fredagen bedes I tømme rummene, eller lægge jeres ting i
de grønne kasser, så der kan blive gjort grundigt rent.

Anita Laursen

( leder/pædagog))

Agnete Quist

( pædagog)

Jane Madsen

( pædagog)

Anitta Schmidt

( pædagog)

Lise-Lotte D. Jespersen ( pædagog)
Caroline C. Nielsen

(pædagog)

Dorthe R. Stuhr

( pædagogmedhjælper)

Anette L. Sørensen

( pædagogmedhjælper)

Marianne Galver

( pædagogmedhjælper)

Evy R. Steffensen

pædagogmedhjælper/havedame)

Victor Karberg

( pædagogmedhjælper)

Bestyrelsen:
Består af 3 forældre, 2 personaler + suppleanter, samt
lederen.
Der afholdes valg til bestyrelsen 1 gang årligt, samtidig
med forældremødet i maj måned.

Hvis barnet ikke har mere skiftetøj, ringes der hjem!
Ture ud af Huset:
Når der er mulighed for det, tager vi ud af huset og vi
benytter den skønne natur der findes i nærområdet. Det kan
være skov, strand, stier og parker. Vi kan ligeledes finde på,
at besøge andre byer eller andre børnehaver.
Legetøj / Cykeldag:
Hver dag må barnet medbringe et stk. legetøj, som vi
henstiller til IKKE er et batteri legetøj med mange og høje
lyde. Vi påtager os ikke ansvaret ved bortkommet legetøj!
Den sidste fredag i måneden, har vi cykeldag.
Legepladsen:
Vores legeplads er fra 2010 og den bruger vi flittigt. Der er
mulighed for masser af motorisk udfoldelse og der er plads
på stierne til at køre ræs i månebilerne eller på løbecyklerne.
Ligeledes har vi en bålhytte, hvori vi har mulighed for at lave
mad. Om sommeren bruger vi vores store terrasse til lidt af
hvert; spise madpakker/frugt og lege med vand bl.a.
Vuggestuens legeplads er fortrinsvis fra 2016.

Kontaktnumre

Dagligdagen i Rumlepotten

Det er MEGET vigtigt, at I husker at give besked om evt. nye
telefonnumre, så vi altid kan komme i kontakt med Jer

Kl. 6.15 siger vi godmorgen. Vi samles og åbner i Caféen.
De børn der ikke har fået morgenmad hjemmefra, får tilbudt
morgenmad - der er morgenmad fra kl. 6.30 -7.30.

Årets gang:
Hvert år afholder vi bl.a. følgende arrangementer:
Fastelavns fest
Rumlepottens fødselsdag
Sommerfest (d. 2. fredag i juni)
Bedsteforældre dag
Lygtefest
Familie spisninger
Julefest m. Lucia (d. 2. fredag i december)

Kl. 8.00 Går vi i vuggestuen og bevæger os ud i huset.
Efterhånden som personalet møder ind, åbnes der for de
forskellige aktiviteter eller ture ud af huset. Der er også
mulighed for at lege på legepladsen.
ca. Kl. 12.00 De børn der har behov for en middagslur,
gøres klar og puttes i vores soverum (Husk pude og dyne)
kl. 12.30 madkasserne tjekkes, så vi sikre at alle har fået
noget i maven

Gratis ble ordning:

Kl. 13.30 – 14.30 Frugt i cafeen, der tilbydes vand til.

Hos os behøver I ikke tage bleer med. Vi står for indkøb af
bleer til de børn i Rumlepotten der måtte bruge ble.

Kl. 16.00 Er der 2 personaler tilbage i huset og vi samles på
en af stuerne/i cafeen - eller på legepladsen, hvis vejret er til
det.

Sovebørn:
Vi har et dejligt soverum med køjesenge, til de største
vuggestuebørn og de børnehavebørn der har brug for et
middags hvil. Husk selv dyne og pude og sengelinned!
IT
Vi har i vores institution Ipads – de bruges til at søge
informationer, tage billeder, lave div. collager og nyttige
apps. Det er IKKE en spillemaskine som børnene får lov at
sidde med alene. Desuden har vi en smart-projektor, hvor vi
kan få det hele op på tavlen og arbejde derfra.

Kl. 17.00 Institutionen lukker OBS kl. 16.00 om fredagen!

Morgenmad:
Til morgenmad tilbydes der hver dag sunde og hjemmebagte
lune boller/ brød med smør, syltetøj eller ost på. Dertil er der
the, mælk eller vand. Derudover er der altid mulighed for
havregryn og havregrød.
Frokost/madpakke:
Frokost indtages i vores Café. Vi ved af erfaring, at det ikke
er alle børn, der er sultne på samme tidspunkt og derfor kan
man løbende spise af sin madpakke. Der vil være en voksen i
caféen, som sørger for at alle børn får spist i løbe af dagen.
(Husk navn på madkassen).
Vuggestuebørnene spiser på deres egen stue.

Hjælp os til en god dag:
-

Når vi spiser eftermiddagsfrugt foregår det ligeledes i cafeen.
Frugten spises ml. 14.00 -14.45. Hvis den frugt Rumlepotten
tilbyder, ikke er nok, kan lidt ekstra i madpakken være en
god ide. Frugten er inkluderet i prisen.
Fødselsdage:
Når vi har en fødselar i huset, skal det selvfølgelig fejres. Vi
fejrer med sang og flag i ens gruppe og barnet kan dele ud af
medbragt: Kage, boller, popcorn, flødeboller, is eller frugt.
Hvis det er muligt, kommer vi også gerne hjem og besøger
barnet, hvor det bor.

Husk at give besked, hvis det er en anden der
kommer og henter Jeres barn.

-

Husk at have ”årstidens” tøj på barnets rum, så der er
mulighed for at deltage i dagens
aktiviteter.

-

Husk navn på tøj og sko samt madkasse.

-

Husk dyne og pude til sovebørnene.

-

Husk at tømme Barnets rum HVER fredag, så vi kan få
gjort grundig rent.

Eftermiddagsfrugt:
Hver eftermiddag tilbydes alle børn i Rumlepotten ”frugt”.
Tilbuddet varierer efter årstiden, og det kan også være
hjemmelavet grød, kartoffelbåde, pizza el. bålfrugt, samt
riskiks, knækbrød el.lign.

Husk at sige godmorgen når I kommer og farvel når I
tager hjem. (Se på tavlen, hvem der har vagten :-)

Sygdom/ Fridage:
Husk altid at give besked, hvis dit barn er syg eller holder en
fridag. Vi modtager IKKE børn med FEBER eller som ikke kan
indgå i stuens daglige rutiner. Ved smitsomme sygdomme er
det vigtigt, vi får det at vide, så vi kan sætte opslag op med
information til andre forældre.
Ferie:
Det er spændende og udviklende at gå i vuggestue og
børnehave, men samtidig også hårdt arbejde. Derfor har
Jeres barn også brug for at ”komme ned i gear” og holde
ferie sammen med Jer. Vi opfordrer til, at jeres barn holder 3
ugers sommerferie. Giv de voksne besked om, hvornår I
holder ferie, så evt. vikardækning kan planlægges.

