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Velkommen i Vuggestuen KYLLINGEN
Vuggestuen KYLLINGEN er en privat vuggestue med plads til 18 børn i alderen 0 – 2,11 mdr.
KYLLINGEN blev grundlagt 1 februar 1993, i det gamle kyllingeslagteris administrationsbygning.
Deraf navnet KYLLINGEN.
Administrationsbygningen danner nu ramme om en dejlig lys og venlig vuggestue, der er indrettet
med 3 stuer, et køkken, stort badeværelse og garderobe.
Dertil har vi også en dejlig stor godkendt legeplads med æbletræ og lille ”skov”. Der er rig
mulighed for at udfolde sig, både for de helt små og de større børn.
Ved at have sit barn i KYLLINGEN, udgår man at få det i gæstepleje. I KYLLINGEN vil børnene
altid møde de samme voksne. Med over 20 års erfaring er vi meget opmærksom på ”vores” børns
individuelle behov, og gør meget ud af et godt forældresamarbejde.

Personale:


Leder og ejer:

Anette Smedstrup



Medejer:

Birgit Christensen



Pædagog:

Lisa Christensen.



Pædagogmedhjælper:

Eva Andersen



Pædagogmedhjælper:

Hanne Mose



Afløser:

Laila Hyldig

KYLLINGEN’s værdigrundlag
I KYLLINGEN ønsker vi at skabe en tryk og åben atmosfære. Vi ligger stor vægt på at børnene får
en hverdag, hvor tryghed, nærvær og omsorg er nøgleordene.
Når der starter nyt barn i KYLLINGEN, holder vi et lille kontaktmøde, hvor man som forældre får
mulighed for at stille spørgsmål, fortælle om barnets behov mht. sovetider, spisning m.m. Ved
opstart aftaler vi, hvordan indkøringen skal være, så både forældre og barn er tygge ved at starte i
KYLLINGEN.
Tryghed: Dette er vigtigt for det lille barns trivsel, i en helt ny verden væk fra mor og far. Ved at
skabe tryghed er vi også med til at skabe et godt fundament for barnets trivsel og læring.
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Nærvær: Vi møder barnet der hvor det er. Vi anerkender barnets og dets initiativer. Vi ser og hører
barnet. Vi er i tilstede i nuet og følger barnets initiativ, så vi på den måde kan hjælpe barnet med at
være en del af et støre fællesskab og bidrage med sine kompetencer.
Omsorg: Børn har brug for omsorg og fysisk kontakt for at føle sig som en del af fællesskabet. Vi
ligger stor vægt på at vise barnet, at vi holder af det, ved både at fortælle det direkte og ved at rose
og anerkende barnet for den lille person det er. Samt ved at give masser af knus og kram, lade
barnet sidde på skødet, eller bare sidde tæt.

Forældresamarbejde
Vi mener at et godt forældresamarbejde er med til at se det hele barn. For at skabe et godt
forældresamarbejde vil vi være lyttende og lydhør over for forældrene; det er vigtigt at forældrene
føler sig hørt og forstået. Det er derfor også vigtigt, at vi forbliver de professionelle i forholdet til
forældrene og vores fag. Ligeledes opfordre vi forældrene til at give udtryk for, hvad der undrer
dem, så vi sammen kan finde et svar eller en løsning. Vi skal over for vores forældre udvise tillid og
gensidighed, så vi sammen kan være medskabere af et åbent og ærligt samarbejde.
Mens barnet går i KYLLINGEN, vil forældrene blive tilbudt en samtale når barnet er omkring 1 år
og igen når barnet nærmer sig børnehavestart. I vores samtaler tager vi udgangspunkt i ”Alle med”.
Er der anledning til bekymring, afholdes der flere samtaler.
På tavlen i gangen er vores årshjul, hvor der løbende står hvilke temaer og aktiviteter vi har. Der ud
over er der også plads til at forældrene kan skrive, hvornår deres barn bliver hentet. Barnets
sovetider bliver også skrevet på tavlen.
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Inklusion
Inklusion er at alle børn har ret til at indgå i et socialt fællesskab. Det er i sociale relationer at barnet
får mulighed for at udvikle sig som menneske, derfor er det af stor betydning for barnets
følelsesmæssig og sociale udvikling, at det indgår i et fællesskab.
Vi vil derfor sørge for at danne rammer om et fællesskab, som kan tilpasse sig det enkle barn.
Fællesskabet skal kunne rykke sig for at imødekomme børnenes forskelligheder, derfor er det
vigtigt at vi ser børnene, hvor de er. Børnene skal mødes af rummelige voksne, som formår at
tilpasse både de daglige aktiviteter og de fysiske rammer.
Børnene skal opleve glæde ved fælles oplevelser med de andre børn i vuggestuen, og føle sig som
en værdifuld del af fælleskabet.
I KYLLINGEN inkludere vi børnene i fællesskabet ved, at vi hver dag holder samling med
børnene. Nogle dage er det hele børnegruppen sammen, andre dage er det de små for sig og de store
for sig. Til samling sørger vi for at der er plads og taletid til alle børn. Vi starter med at råbe
navnene op på dem der er der, og bagefter snakke om hvem vi mangler. På den måde bliver de
bevidste om den børnegruppe de er i, samt de andre børns navne. Ligeledes lærer de at fællesskabet
kan ændres, i det der er børn der stopper og andre børn der begynder. Derefter laver vi sanglege,
læser bøger, bruger IPad, spiller musik med vores instrumenter.
Vi sidder i mindre grupper og spiser. De store sider ved det ”lille” bord, hvor der øves at ”styre” sin
egen madpakke, samt øver sig i at snakke og lytte til hinanden. De helt små sidder ved det ”store”
bord, hvor der øves i at spise selv, med og uden gaffel. I køkkenet sidder en mindre gruppe børn;
det er de børn som har brug for, at der er meget ro, når de skal spise.
Vi laver forskellige aktiviteter sammen med børnene, hvor vi skaber forskellige fællesskaber på
tværs af alder og køn. Vi sørger for, ved at guide og hjælpe børnene, at der altid er en plads til dem i
fællesskabet.
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Børn med særlige behov
Det ses, at der er børn, der har nogle særlige behov. Vi sørger for, at der bliver lavet handleplaner
og iværksat pædagogiske aktiviteter der dækker det enkle barns behov. Vi vil tage udgangspunkt i
NUZO, og vil være i løbende kontakt med forældrene. Hvis der er behov for det kontakter vi PPR.
Det vil kun blive gjort med forældrenes samtykke og deltagelse. Hvis der har været PPR ind over et
barn, vil der blevet lavet et overleveringsmøde til børnehaven, når barnet skal starte i børnehaver.

Samarbejdspartner
Vi samarbejder med PPR, hvor vi kan få råd og vejledning ift. børn med særlige behov.
Vi deltager i fællesmøder 2 gange om året med andre 0- 2 årige institutioner. Derudover har vi
kompetenceforme med 4 andre private vuggestuer, hvor talepædagogen fra PPR deltager. På dette
møde kan vi anonymt drøfte børn, og søge råd og vejledning hos både talepædagogen (eller anden
inviteret fagperson) og hos hinanden.

Leg og læring
Du kan ikke sige leg uden også at sige læring, og du kan ikke sige læring uden også at sige leg. Vi
mener, at leg og læring hører sammen, da det er igennem legen barnet udvikler sig.
Vi prioritere den frie leg højt. Det er gennem den at barnet får mulighed for at bearbejde de
forskellige oplevelser det har, især når sproget ikke er så fyldestgørende. Den frie lege skaber god
fantasi, som er vigtig for barnets videre udvikling.
I KYLLINGEN har vi nogle gode rum, hvor der er mulighed for barnet at lege selv, lege sammen,
parallelleg og rolleleg. Det er igennem legen børnene får mulighed for at danne venskaber, udfordre
sig selv motorisk og øve sig i at løse konflikter.
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Ud fra vores læreplans temaer har vi lavet et årshjul, som beskriver de planlagte aktiviteter og
fokusområder vi har i KYLLINGEN i løbet af året. Vi har planlagt vores uge sådan, at vi har en
kreativ dag, hvor man kan klippe, klister, male, lave perler osv. Vi har en dag, hvor vi har
sproggruppe, hvor en mindre gruppe kommer med ud i køkkenet og vi leger nogle
sprogstimulerende lege, det kan være vendespil, kims leg, bøger IPad osv. Vi har en dag, hvor vi er
ude af huset; det kan være en tur på legepladsen i nærområdet, en tur op til ænderne eller besøg til
en af børnehaverne. Ved disse planlagte aktiviteter får børnene målbevidst stimuleret deres sprog,
deres sanser og deres sociale færdigheder. De får nogle succesoplevelser som er med til at give dem
selvtillid og selvværd.
Vi er hver dag ude på legepladens, med undtagelse af de dage vi er ude af huset eller vejret er for
barskt. På legepladsen er der rig mulighed for både fri leg og planlagte voksenstyrede lege. Vi har
en lille ”skov” som børnene gerne vil gemme sig i og lege alene uden direkte voksenøjne. Vores
legeplads er ikke bare en plan græsplæne. Den er fyldt med motoriske udfordringer i form af at
holde balancen op og ned af bakken, køre på scooter både op og ned af bakken, samt øve sig i
afstandsbedømmelse, så man ikke at kører ind i andre eller hegnet. Vores legetårn med rutchebane
bliver brugt flittigt; der bliver der øvet turtagning og motorik. I vores store sandkasse kan børnene
lave sandkager, grave, køre med biler osv. Der bliver alle sanser brugt.
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Traditioner
Vi har en del traditioner i KYLLINGEN, som vi værner om, vi snakker om dem, laver pynt osv.


Fødselsdage for børnene, hvor barnet bliver fejret med flag, sang og en lille gave.



Fastelavn, børnene må komme udklædt og vi slår katten af tønden.



Bedsteforældre dag, hvor bedsteforældrene kan komme og spise og hygge med deres
barnebarn.



Julefrokost for børnene.



Juleafslutning med besøg af julemanden.



Julegudstjeneste i Brovst kirke.



KYLLINGEN’s fødselsdag hvor der er forældrekaffe og der bliver serveret kagemand og
saftevand.



Sommerfest.



Bondegårdsbesøg.



Besøg til Hjortdal Dyrepark, med bus sammen med de andre vuggestuer.



Storelegepladsdag hvor vi mødes med de andre vuggestuer på en legeplads i nærområdet.



Gymnastikdag i hallen i Halvrimmen sammen med de andre vuggestuer.
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Åbningstider
Vuggestuen KYLLINGEN har åben mandag – torsdag fra kl. 6.15 til kl. 16.45. Fredag har vi åben
fra kl. 6.15 til kl. 16.15. Har man brug for pasning uden for denne åbningstid er vi fleksible til at
tilpasse vores åbningstider efter behov.
Vi vil gerne at børnene er hos os senest kl. 9, så vi kan komme i gang med dagen stille og roligt.
Hvis barnet skal hentes af andre, end hvad der er aftalt, skal KYLLINGEN informeres.

Lukkedage
KYLLINGEN holder lukket den 24. december og Grundlovsdag.

Ind- og udmeldelse
Ind- og udmeldelse skal ske ved henvendelse til Vuggestuen KYLLINGEN. Ved indmeldelse bliver
der skrevet kontaktoplysninger om barnet og forældrene, samt tider hvor barnet bliver afleveret og
hentet.
Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel.

Betaling
KYLLINGEN har ingen madordning, dette afspejles naturligvis i prisen. I 2015 er prisen for en
vuggestueplads i KYLLINGEN 2.285,- kr. pr. md. Betalingen sker via girokort, som hænges på
barnets kasse i garderoben. OBS: Juli er betalingsfri.
Mulighed for søskenderabat samt økonomisk friplads er gældende efter samme regler som hos
kommunale tilbud.

Tilsyn
Jammerbugt Kommune fører tilsyn med Vuggestuen KYLLINGEN.

Tavshedspligt
Alle der arbejder i Vuggestuen KYLLINGEN har tavshedspligt mht. oplysninger de får kendskab til
i forbindelse med arbejdet.
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Forældrebestyrelse
Forældrebestyrelsen vælges for 1 år af gangen. Der er valg til forældrebestyrelsen på
KYLLINGEN’s årlige forældremøde. Forældrebestyrelsen er til for at have indflydelse på børnenes
hverdag og aktiviteter i KYLLINGEN.
P.t. består forældrebestyrelsen af:


Formand: Nanna Vestergaard, mor til Ida.



Sekretær: Julie Skotte Davidsen, mor til Olivia.



Mening medlem: Betina Krogholm, mor til Oscar.

Alle i forældrebestyrelsen har tavshedspligt og har underskrevet en tavshedserklæring.

Facebookgruppe
Vuggestuen KYLLINGEN har sin egen lukkede Facebookgruppe, hvor vi løbende informerer om,
hvad der sker i KYLLINGEN. Der ud over ligger vi næsten dagligt billeder ind fra vores hverdag.
Ved indmeldelse bliver forældrene optaget i gruppen, og de skriver under på, om vi må ligge
billeder op af deres barn, samt at billederne i gruppen IKKE må deles på Facebook.

Sygdom
Syge børn må ikke modtages i KYLLINGEN jvf. Daginstitutionscirkulæret. Vi vurderer om barnet
er frisk til at deltage i dagligdagen i KYLLINGEN. Vis hensyn til andre børn og hold barnet
hjemme, hvis det virker sløjt.
Hvis barnet bliver syg, mens det er i KYLLINGEN, ringer vi efter forældrene og barnet skal da
hentes hjem.
Ved ulykkestilfælde skaffer vi den fornødne hjælp, som f.eks. læge/ambulance og kontakter
forældrene hurtigst muligt. Alle ansatte har i KYLLINGEN har førstehjælpskursus for småbørn.

Rygning
Vuggestuen KYLLINGEN er røgfrit område.
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Husk:


Bleer



Skiftetøj som passer til årstiderne



Navn i alle barnets ting



Udendørstøj og sko



Indesko



Madpakker



Solcreme om sommeren



Barnevogn



Dyne
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