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Procedure i vuggestuen

Kære ________
Den ______ starter du hos Rumpenisserne.
Du og din familie er velkommen til at besøge os i
vuggestuen, så vi kan lære hinanden at kende.
Jeres kontaktperson er ____________

Tid

Indhold

Ansvarlig

Når I har sagt ja
tak til pladsen

Familien kommer på besøg i vuggestuen
frem til reel opstart

Forældrene

Ved opstart

Opstartssamtale afholdes i institutionen

Primærpædagog

I løbet af vuggestuetiden

Opfølgningssamtale ved behov

Forældrene eller
primærpædagog

Ved børnehaveopstart

Overleveringssamtale

Personalet i
børnehaven og
vuggestuen

Vi ser frem til at møde dig og din familie.
Med venlig hilsen
Mette, Emma, Karen og Susanne
Kære forældre
Et godt samarbejde mellem forældre og
vuggestue er en væsentlig forudsætning for en god start
i vuggestue for det enkelte barn.
I denne brochure, kan man læse om de
procedurer, vi har udarbejdet for at gøre
overgangen fra hjem til vuggestue, så god som mulig.

Vi oplever, at børnene har en blidere opstart og at der er
langt mindre gråd eller ingen gråd i forbindelse med de
første afleveringer og dage i vuggestuen. Vi oplever børn,
der i større grad er tryg ved personalet, de andre børn og i
det hele taget dagligdagen i vuggestuen. Vi oplever ligeledes, at I forældre får et større indblik og dermed tryghed ved
vores dagligdag i vuggestuen, personalet og de andre børn.

Besøg i vuggestuen
Med udgangspunkt i nyere forskning, har vi fornyet procedurerne for modtagelse af nye børn i vuggestuen, for at
gøre opstart i vuggestuen til en god og tryg oplevelse.
Når I har sagt ja til en plads i vuggestuen, kan I begynde
at komme på forbesøg. Vi har erfaring med at mange små
besøg, af en halv times varighed, vil gøre barnets overgang
fra hjem til vuggestue god. Formålet med disse besøg er,
at I og Jeres barn får kendskab til personalet, de andre
børn, fysiske rammer, legetøjet, lyde, dufte etc.
I må komme på besøg i vuggestuen alle dage mellem 9.30
og 10.30, samt mellem 12.00 og 13.30 (undtagen onsdag
mellem 12.00 og 13.30). Hvis disse tider ikke passer ind i
jeres dagsrytme, så kontakt os og lav en anden aftale.
Når I kommer ind på stuen, så sæt Jer på gulvet og lad
barnet indtage rummet i eget tempo. Lad barnet
undersøge stuens muligheder og legetøj.
Ved måltiderne må I gerne sidde med ved bordet, så
barnet bliver bekendt med at spise sammen med os. I må
desuden benytte puslepladsen, så dette også bliver et
velkendt sted.

Opstart i vuggestuen

Når vi nærmer os den dato, hvor Jeres barn skal starte i
vuggestuen, aftaler vi tid til en opstartssamtale. Ved
samtalen har vi en dialog, med fokus på barnet. Samtalen
har en varighed af ½ time. Her vil vi også aftale nærmere,
hvordan og hvornår den første aflevering skal foregå.

Vores fokus vil være på de børn, der allerede går i
vuggestuen, samt de opgaver vi plejer at varetage. I det
omfang Jeres barn har lyst, vil vi forsøge at inddrage barnet i det, der foregår på stuen. Vi tror, at selvom vi som
personale er optaget af de andre børn, har det en værdi at
komme på stuen, hvor dit barn vænner sig til
vuggestuen.

