Velkommen til Galaksen
Gennemgås med forældrene ved velkomstsamtalen

Kære forældre
Med denne skrivelse vil vi gerne byde jer velkommen til Galaksen.
Galaksen modtager ca 240 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt i 3 huse;
Solstrålen, Kometen og Stjerneskuddet. Fordelingen ser således ud:
Mini-afdeling 0- ca 2½ år Beliggende i stueetagen i Solstrålen & Kometen
Midi-afdeling ca 2½- 4/4½ år. Beliggende på 1. etage i Solstrålen og Kometen
Maxi-afdeling ca 4/4½- 6 år. Beliggende i Stjerneskuddet
Børnene er fordelt, ud fra et ønske om at tilgodese trivsel, venskaber, læring og
udvikling. Barnet sendes videre til en ny gruppe, når barnet er klar til nye
udfordringer. Vi ser på barnets trivsel, udvikling, sociale relationer og alder, når vi
flytter børnene. Vi bestræber os på at overflytte børnene i grupper.
”Et godt sted at være er et godt sted at lære”
Åbningstid
Vi har åbent 6.00-17.00. Vi har aftenpasning 17.00-20.00 for børn, hvis forældre har
et job-relateret behov for dette. Spørg evt. en pædagogisk leder i Galaksen.
Dagens start
De første børn modtages i Kometen på Hvid Planet. Der spises morgenmad ved
køkkenbordet i Kometens vuggestueafdeling. Kl. 7.00 går alle i egne huse, og kl 7.30
er der mødt medarbejdere ind på alle grupper.
Hente & aflevere barn
Det er meget vigtigt at dit barn afleveres og afhentes af en forælder, eller en anden
voksen. Hvis det er en anden voksen, skal vi have besked af forældrene. For at kunne
tage os bedst muligt af dit barn har vi brug for at have daglig kontakt med
forældrene – så vi kan udveksle informationer om søvn, kost og andet, som er vigtigt
for dit barns udvikling. Det er til enhver tid den pædagogiske medarbejders ansvar at
vurdere, om barnet kan afhentes et par gange om ugen af en ansvarlig barnepige eller
en ansvarlig ældre søskende.
Måltider
Hvert andet år afgøres det i Galaksens bestyrelse om der skal være frokostordning i
Galaksen. I øjeblikket er der frokostordning. Denne finansieres over
forældrebetalingen. Derudover har vi en madordning, som dækker de mindre
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mellemmåltider formiddag og eftermiddag. Dette betaler forældrene separat. Så
børnene i Galaksen får alle deres måltider i løbet af dagen, og skal ikke have mad med
hjemmefra.
Maden tilberedes af faglærte medarbejdere i vort fælleskøkken i Multihuset. Der
købes så vidt muligt økologisk ind til maden og brødet er hjemmebagt. Der tages
hensyn til religion og lægedokumenteret allergi, når maden tilberedes og serveres.



Kl 6.00-7.00: morgenmad

(kommer barnet efter kl 7.00, skal det have spist morgenmad

hjemmefra)



Kl 9.00: formiddagsmad



Kl ca 10.45: frokost



Kl ca 14.00: eftermiddagsmad

(mellemmåltid)

(mellemmåltid)

Sove til middag
Der er mulighed for at sove til middag i Galaksen. Tal med medarbejderne på dit
barns stue om, hvad der passer godt til dit barn.
Daycare
Daycare er det elektroniske system, vi bruger til at holde styr på, hvem der er
kommet/gået/syg/har ferie/har fri osv. Det er også her vi finder nødvendige
informationer (f.eks. tlf-nr), i tilfælde af at et barn kommer til skade, er blevet syg
eller lign. Til startsamtalen vil en medarbejder sidde ved siden af, imens I udfylder
de nødvendige informationer i Daycare. Vi forventer, at I derhjemme løbende
opdaterer alle ændringer og nye informationer i Daycare.
Husk at tjekke barnet ind og ud hver dag.
Forældresamtaler:
Vi tilbyder alle forældre




en opstartssamtale, hvor daycare-stamkort udfyldes
en opfølgende samtale efter 3-4 mdr. for alle nye forældre
en overflytningssamtale imellem Mini/Midi



en overflytningssamtale imellem Midi/Maxi



en skolestartssamtale




en trepartssamtale med skolens deltagelse
derudover samtaler efter behov
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I er til hver en tid velkomne til at henvende jer og bede om en samtale vedr. jeres
barns trivsel, udvikling eller hverdagen.
Forventninger til mor og far:


For at give barnet en tryg start forventes det, at I har god tid til indkøring af



barnet. Dette er selvfølgelig alders-afhængigt. Aftal med medarbejderne på
dit barns gruppe, hvad der er passende for et barn i dit barns alder.
Aflever barnet inden kl 9.00, eller efter kl 9.30. I tidsrummet 9-9.30
holder vi samling, hvor vi bl.a. 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 hjemmesituationen, hvis det har betydning for dit barns



trivsel. Små ting kan have stor betydning for dit barns trivsel i hverdagen.
Sørg for at der er flere sæt skiftetøj i dit barns garderobe/tøjkasse. Se



gerne efter hver dag, om der er nok skiftetøj. Der skal stå barnets navn i
tøj/fodtøj.
Når dit barn fylder 3 år skal du selv have bleer med hjemmefra.

Det pædagogiske arbejde
Der er hele tiden mindre grupper af børn, der arbejder mere intensivt med emner,
som er relevante ift deres udvikling. Det kan være sprog/motorik/fordybelse/at
være selvhjulpne – eller hvad der lige er relevant for den pågældende gruppe børns
trivsel og læring. Følg med på whiteboard-tavlerne udenfor grupperne. Og spørg evt.
medarbejderne på dit barns gruppe.
Der er mere information at finde i den overgangs-skrivelse, som passer til dit barns
alder.
Vi glæder os til samarbejdet .
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