Start Midi
Kære forældre
Det er blevet
for overflytningen er

’s tur til at flytte op på 1. sal til Midi-børnene. Datoen
. Dit barn skal gå på
. De voksne på

gruppen hedder _________________________________________. Vi tilstræber
at børnene flyttes i grupper.
Her kommer nogle informationer, som I får brug for i den forbindelse.
Dit barn er på vej mod børnehave-alder. Derfor vurderer vi, at barnet er i stand til at
være en del af et større fællesskab, indgå i relationer med flere børn, vente lidt
længere på tur, og opleve at kunne mestre små opgaver –
selvfølgelig med voksne i nærheden.
I Midi-grupperne øver vi os i nedenstående ting:


Tage tøj af/på




Spise selv, Øse mad op, Hælde vand op
Selv gå; op og ned ad trapper, til/fra Galaksen

Du kan understøtte dit barns udvikling ved også at øve hjemme med dit barn.
De første Mini- og Midi-børn modtages samlet på Hvid Planet i Kometens stue-etage.
Men kl 7.30 møder der medarbejdere ind fra alle stuer; så efter 7.30 kan du aflevere
på barnets egen stue.

Forventninger til mor og far


Opdatering af Daycare – passer de angivne informationer stadig?



Korte dage i opstarten på den nye gruppe, hjælper barnet til at vænne sig til
det nye i passende tempo.
Aflever barnet inden kl 9.00, eller efter kl 9.30. Kl 9-9.30 holder vi samling



og gennemgår dagens aktiviteter med billeder / piktogrammer. Bagefter spiser
vi formiddagsmad. Vi prioriterer at måltiderne skal være hyggelige,



genkendelige og med stor fokus på børnenes læring, og vil derfor helst kunne
koncentrere os helt om børnene.
Giv besked om dit barns morgenstund/nat, hvis det har betydning for dit
barns trivsel.
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Sørg for at der er flere sæt skiftetøj i dit barns garderobe/tøjkasse. Se
gerne efter hver dag, om der er nok skiftetøj. Særligt strømper og
underbukser mangler vi ofte. Der skal stå barnets navn i tøj/fodtøj.
Begynd at bruge underbukser/undertrøje i stedet for body-stocking.
Når dit barn fylder 3 år skal du selv have bleer med hjemmefra.
Vigtigt at vi har viden om:
o Hvilket sprog, der tales i hjemmet
o Eventuelle allergier
o Familiens historie & sammensætning
o Forældremyndighed
o Netværk i familien

Måltider



Kl 9.00: formiddagsmad
Kl ca 10.45: frokost



Kl ca 14.00: eftermiddagsmad

Sove til middag


Børnene sover indenfor – de har egne madrasser og sengetøj. De bliver ”puttet”
og sover i tidsrummet ca 12.00-ca 13.30. Børnene puttes af en voksen og tilses
af igennem hele middagssøvnen. Børnene må gerne medbringe et
sovedyr/sut/klud/andet trygheds-skabende. De børn, der ikke sover efter en
halv time, tages med op igen – og kommer på legepladsen.

Fødselsdage


Vi holder gerne dit barns fødselsdag i Galaksen; Dit barn må gerne have noget
med til at dele ud på stuen til formiddags-maden kl 9.00. Se venligst Mad- &
Måltidspolitikken på vores hjemmeside. Vi har fokus på at det er en særlig dag
for barnet – og vi har en lille fødselsdagsgave til fødselsdagsbarnet. I er
velkomne til at deltage i fødselsdagen.
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Vi kommer også gerne hjem til jer. Tal med medarbejderne på barnets stue om,
hvad der serveres for børnene på dagen, og hvor mange børn, der skal
inviteres.

Formiddagsture
Vi bestræber os på at alle børn har været på tur i løbet af ugen. Dette foregår i
mindre grupper. Turene kan gå til kolonihaven, Byg & Leg, Skoven, Legepladser i
lokalområdet eller andet.
For at sikre de gode overgange, har vi reserveret onsdage til besøgsdag for de børn,
der skal overflyttes næste gang. Her går børn fra Mini på besøg hos Midi. Og børn
fra Midi går på besøg hos Maxi.
Udover ovennævnte er der hele tiden mindre grupper af børn, der arbejder mere
intensivt med emner, som er relevante ift deres udvikling. Det kan være sprog-fokus,
motorik – eller hvad der lige er nødvendigt for den pågældende gruppe børn.
Når vi er hjemme i børnehaven har vi stor fokus på børnenes selvhjulpenhed – for ad
den vej at understøtte udvikling af børnenes selvværd og de personlige kompetencer.
Der er stor udvikling i at kunne:


hælde vand i sit eget glas



øse mad op på sin egen tallerken




selv tage tøj og sko af og på
rydde op efter sig selv, når man har leget – og når man



har spist
Modelfoto
forskellige motoriske aktiviteter på legepladsen og på ture

Derfor foregår de aktiviteter, hvor vi har mulighed for at øve sammen med børnene, i
nedsat tempo og ”i børnehøjde” – altså på børnenes præmisser. Børnene øver sig i at
kunne så meget som muligt selv.
Vi træner også de sociale færdigheder – for at hjælpe til at børnene kan få - og selv
blive - gode kammerater. Der er stor social træning i at kunne:


vente på tur (ifm spil eller dét at prøve noget på skift)



få øje på, hvordan kammeraten reagerer på dét, man siger
eller gør
lytte til dét, andre siger
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sige tydeligt til og fra til kammeraterne – og til de voksne

Men det er svært for børn at lære dette, når alle børn er samlet i en stor gruppe
hele tiden. Derfor etablerer vi lærings-situationer i hverdagen, hvor børnene er
deltagere i forskellige sociale fællesskaber, bestående af et mindre antal børn. Så
kan børnene bedre skabe sig et overblik over deltagere, krav og forventninger. Og de
bliver mere trygge, til at søge udfordringer og udvikling.
Modelfoto

Vi har også fokus på renlighedstræning. Børnene begynder selv at
blive opmærksomme på toilettet/bleen osv i denne alder. Vi vil
gerne, sammen med jer, træffe aftale om, hvornår og hvor meget vi
kan WC-træne med jeres børn. Det er vigtigt med skiftetøj – og meget af det – gerne
3-4 sæt. Og der skal fyldes op hver dag. Børnehaven er et sted, hvor der sker mange
ting, som kan aflede børnene og forstyrre deres koncentration ift renlighestræning.
Derfor er det langt sværere for børnene at ”huske” at gå på WC, når de er i
børnehave, end det er derhjemme.
Når dit barn er klar til renlighedstræning, har vi udarbejdet ”Tips og tricks til at
smide bleen”, som kan fås hos medarbejderne.
Vi vil gerne have at du sørger for at dit barn hele tiden har:


Skiftetøj – flere sæt – svarende til årstiden



Årstids-overtøj



Mere end 1 par
sko/støvler

Skiftetøj
Det er vigtigt, at dit barn har flere sæt skiftetøj. Man kan blive våd, når man leger
og man kan spilde, når man øver sig i at hælde op i sit eget glas.
Når tiden nærmer sig overflytning til Maxi-huset (ca 4 år), vil vi invitere til en
overleveringssamtale igen. I er altid velkomne til at bede om en samtale – en god og
åben dialog er grundlaget for godt samarbejde omkring børnene.
Vi glæder os til at modtage dit barn i Midi-gruppen.
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