Start Mini
Kære forældre
Velkommen 
__________ skal starte i Miniafdelingen i

(Hus)

_________ .

Datoen for opstarten er
. Dit barn skal gå på
på stuen hedder ___________________________________.

. De voksne

Her kommer nogle informationer, som I får brug for i den forbindelse.
Dit barn er på vej til at blive passet – måske for første gang udenfor hjemmet.
Barnet har ikke sprog endnu – og kan måske heller ikke selv bevæge sig rundt. Det er
derfor meget vigtigt at vi, forældre og medarbejdere, udveksler de informationer,
som kan have betydning for jeres barns trivsel og udvikling. Ligesom det er vigtigt at
vi deler, hvordan hverdagen har været i henholdsvis vuggestue og hjemme hos jer.
Ikke nødvendigvis hver dag – men ofte.
For at jeres barn kan få en god og tryg start i Galaksen, er det vigtigt at sætte god
tid af til indkøring af barnet. Vi planlægger den første tid i samarbejde med jer, med
barnets behov i fokus. Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager, at køre et barn
ind. Vores erfaring siger, at hvis I som forældre er trygge ved at aflevere jeres
barn, vil barnet bedre kunne klare adskillelsen fra jer.
De mindste børn er meget følsomme overfor stemninger og meget afhængige af, at
der er genkendelighed og faste rutiner i deres hverdag. Dette har vi forsøgt at tage
højde for i planlægningen af vores hverdag.
Der sker stor udvikling for det enkelte barn henover den første tid. Mini-grupperne
rummer børn i alderen 0-2,8 år. For at give børnene de bedst mulige
udviklingsbetingelser, og jævnaldrende at spejle sig i, har vi i hverdagen børnene delt
op i mindre grupper. I disse grupper gennemfører vi alders-relevante læringsforløb
og små ture, som giver børnene den første spæde fornemmelse af at være en del af
et socialt fællesskab. Hele etagen samarbejder om at lave de mest homogene
læringsgrupper, så børnene også oplever at være sammen med børn og voksne fra de
andre grupper.
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Vores hverdag
6.00-7.00 Morgenmad (Hvid Planet, Kometen)
9.00-9.30 Fælles samling med billeder, samt formiddagsmad

(mellemmåltid)

Nogle børn sover formiddagssøvn
9.30-10.30 Formiddagsaktivitet i mindre grupper for de, der ikke sover
10.45
Frokost
Ca. 11.30
Ca. 14.00

Middagssøvn
Eftermiddagsmad (Mellemmåltid)

Efter 14.30 Eftermiddagsleg på stuen
15.30-16 Samles vi på Hvid Planet / Solstuen eller på legepladsen.
Sove til middag
Søvn har afgørende betydning for barnets udvikling, humør, vækst,
intellektuelle evner og ikke mindst sundhed. Gode sovevaner er en
forudsætning for at barnet trives.
Børn i Miniafdelingen sover mest i barnevogn eller krybbe. Og husk at sørge for at
der altid er Sut, Sovedyr, Kramme-klud eller hvad barnet nu har brug for, for at
kunne sove trygt.

Som udgangspunkt vækker vi ikke børnene. Forskning har vist, at forstyrrelse af
barnets middagssøvn er direkte skadeligt for barnets trivsel og udvikling. Forskning
viser også at barnets middagslur ingen indflydelse har på nattesøvnen.
Medarbejderne i Galaksen har erfaring med børn og søvn, og er selvfølgelig
behjælpelige med råd og vejledning, ift. at få vendt et uhensigtsmæssigt
søvnmønster.
Som udgangspunkt vugger/triller vi ikke børnene i søvn – og vi lader ikke børnene ligge
i vogn/krybbe med en sutteflaske.
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I Mini-grupperne øver vi os i nedenstående ting – selvfølgelig efter barnets alder:



Tage tøj af/på (vælg to-delt undertøj og tøj, der er let at tage af og på)
Spise selv



Selv gå; op og ned ad trapper, til/fra Galaksen
Modelfoto

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 / Solstuen. 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:


Opdatere Daycare ved ændringer – Udfyld de informationer, der efterspørges
i Daycare – det er vores eneste mulighed for at orientere os, hvis barnet
kommer til skade eller lign.



Korte besøg med mor eller fars deltagelse i starten & 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.
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.
Det er 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
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Måltider
Måltiderne er tilberedt af faguddannet personale i vores produktionskøkken i
Multihuset


Kl 6-7: morgenmad





Kl 9.00: formiddagsmad
Kl ca 10.45: frokost
Kl ca 14.00: eftermiddagsmad

Der er så vidt muligt indkøbt økologisk. Der tages hensyn til religion og
lægedokumenteret allergi i tilberedning af måltiderne.

Fødselsdage:


Vi holder gerne dit barns fødselsdag i Galaksen; Se venligst vores mad og
måltidspolitik på hjemmesiden. 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.



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 vore børn får oplevelser henover ugen. Dette foregår i
mindre grupper. Vi bestræber os også på, at de ældste børn, sammen med de ældste
børn fra de øvrige minigrupper, kommer på tur hver uge.
Grupperne orienterer om turene på deres whiteboardtavler.

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,
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motorik – eller hvad der lige giver mening/læring/udvikling for den pågældende
gruppe børn.
Når vi er hjemme i vuggestuen har vi stor fokus på at understøtte børnenes selvværd
og de personlige kompetencer, da vi mener at dette er grundlæggende vigtigt for at
ruste barnet til at møde verden.
Der er stor udvikling i at kunne:



Spise selv
Forsøge selv at tage tøj af/på
o skift fra body-stocking til todelt undertøj
o vælg tøj, der er let at tage af og på (uden trykknapper)




Samle op efter sig selv, når man har leget
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 (at prøve noget på skift)



sige tydeligt til og fra til kammeraterne – og til de voksne. Her lærer vi dem at
bruge ”Stop”-tegnet



Få øje på, når nogen er ked af det/glad/vred – at begynde at aflæse de andres
udtryk

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.
Vi vil gerne have at du sørger for at dit barn hele tiden har:



Skiftetøj – flere sæt – svarende til årstiden
Årstids-overtøj
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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 Midi-huset (ca 2½ år), vil vi invitere til en
overleveringssamtale. Derudover er I 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 Mini-gruppen .
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