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Hjemsted
Institutionens adresse er Rugstedvej 15, Rugsted, 7100 Vejle.

Grundlæggende værdier
Grundlæggende værdier er tid, samvær, nærvær og fællesskab, både i forhold til børn,
forældre og ansatte. Dagligdagen er tilnærmelsesvis som i et privat hjem. Vi forestiller os
at børnene får en oplevelse som om de var på besøg hos deres onkel eller tante. – Deraf
institutionens navn.

Institutionens lovgrundlag
Onkel og Tante er en privatinstitution under Dagtilbudsloven § 19 stk. 5. Det betyder at
institutionen er privatejet. Onkel og Tante har en to-strenget bestyrelse – en
virksomhedsbestyrelse og en forældrebestyrelse i hver afdeling.

Åbningstider
Onkel og Tante har fast åbent mandag – fredag kl. 6.00 – 17.00. Vi har kun lukket i
weekender, på helligdage og 24. december.

Priser
Priserne for fuldtidsmodul følger Vejle Kommunes takster for henholdsvis vuggestue og
børnehave. De kan svinge lidt til begge sider for børn fra andre kommuner afhængig af det
kommunale tilskud.

Vi har modulordning, så man kan vælge enten fuldtidsmodul, begrænset fuldtid eller deltid.
Har man et af de to sidstnævnte, har man mulighed for at tilkøbe ydertimerne ved behov.
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Moduler
Ubegrænset fuldtidsmodul
Kl. 6.00-17.00
Begrænset fuldtidsmodul
Kl. 6.00-15.00
Begrænset fuldtidsmodul
Kl. 8.00-17.00
Deltidsmodul
Kl. 8.00-15.00

Pris pr. måned (2020-priser)
VU kr. 4.040,00
BH kr. 2.570,00
VU kr. 3.471,67
BH kr. 2.246,67
VU kr. 3.471,67
BH kr. 2.246,67
VU kr. 2.903,33
BH kr. 1.923,33

Ved Moduler er der mulighed for søskenderabat og hel eller delvis friplads
Ved Tilkøb ydes ikke rabatter.
Der er søskenderabat svarende til den kommunale søskenderabat, hvilket vil sige at den
dyreste plads betales fuldt ud, og der betales halv sats for de efterfølgende pladser.

Der er mulighed for at søge friplads eller fripladstilskud på lige vilkår med børn i
kommunale institutioner.

Normering
Onkel og Tante er normeret til 45 børn fordelt med 15 børn ½-2 år og 30 børn 3-6 år.

Idéen med at have børn i blandet alder er, at børn lærer meget af andre børn. Ved at være
sammen lærer børn at tage vare på hinanden og være hensynsfulde, og de yngre lærer en
naturlig respekt og beundring for de ældre. Desuden vil søskende få mulighed for at være
mere sammen. De får mulighed for at opbygge et tættere bånd end ellers. En anden fordel
for børnene er, at de undgår et skift fra dagpleje til børnehave.

Optagelse
Børn kan skrives på venteliste den dag de bliver født, og kan tidligst optages den første i
den måned de bliver ½ år. Børnene optages fra ½-6 år og som forældre vælger man selv,
hvornår man vil skrive sit barn op til en plads. Det kan være ½ år, 2 år, 3 år, 5 år eller et
helt andet tidspunkt. Det er, når man som forældre vurderer, at barnet skal starte hos
Onkel og Tante. Optagelseskriterierne er således at søskende til børn, det går hos Onkel
og Tante førsteprioritet, søskende til tidligere børn har anden-prioritet, hvorefter andre får
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mulighed for optag efter ventelisten. Søskende-børn optages uafhængigt af alder,
hvorimod børn fra ventelisten optages i forhold til ledige pladser hos henholdsvis ½-2 årige
og 3-6 årige. Personalets børn kan ikke optages hos Onkel og Tante.
Vi har søskendegaranti, hvis barnet har været skrevet på venteliste min. et halvt år før
ønsket optagelse.

Skolebørnspasning
Børn, der selv har gået hos Onkel og Tante og søskende til nuværende børn kan komme
hos Onkel og Tante på skolefridage. Onkel og Tante tager imod børn i 0.-3. klasse i
skolebørnspasning. Skolebørnspasning er dog ikke muligt den 31. december.
Der skal tilmeldes til skolebørnspasning mindst 2 uger før første pasningsdag.

Børnegrupper
Vi har opdelt børnene i forskellige grupper efter deres alder. Denne inddeling giver
børnene forskellige aktivitetsmuligheder tilpasset deres alder. De aldersopdelte grupper
fungerer kl. 9.00-13.00. Først og sidst på dagen er alle børn blandet og leger på kryds og
tværs af alder.

Der vil være en voksen tilknyttet hvert enkelt barn. Den voksne følger barnet tæt, og ser på
om barnet er i en løbende udvikling og hvor barnets interesser og stærke sider er. Det er
også denne voksne der har den tætteste kontakt til forældrene, for at sikre at vi giver
barnet de bedste muligheder.

Hos Onkel og Tante skal der være eksponentiel udvikling i antallet af aktiviteter i forhold til
barnets alder.
Vi inddeler børnene i 3 aldersgrupper, Larver (0-1 år), Pupper (2-3 år) og Sommerfugle (46 år). Herudover har vi 5-års-gruppen (5-6 år), som er en del af sommerfuglegruppen.

Man spiser frugt og frokost i sin gruppe.
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Dagligdagen for de forskellige grupper
Larver (0-1 år)
Larverne er altid hjemme. De tager aldrig på tur udenfor matriklen. Denne børnegruppe
har brug for ro, regelmæssighed og trygge rammer. Dette prøver vi at skabe hjemme hos
Onkel og Tante. Det tilstræbes at der er en fast gruppe voksne omkring larverne. Larverne
har særlig mange aktiviteter omkring motorik.

Larverne har naturværksted en formiddag om ugen, her lægges der især vægt på
sanseoplevelser.

Pupper (2-3 år)
Pupperne har mange hjemmedage, men de 3-årige er også på en lille tur en gang om
ugen. Den foregår ud i naturen i lokalområdet. Målet med turen er at øve selv at få overtøj
af og på. At skulle følges med gruppen. At færdes på forskelligt underlag. At indgå i et
gruppefællesskab. Pupperne har særlig mange aktiviteter omkring sprogudvikling.

Pupperne har også en formiddag om ugen i naturværksted. Der lægges særlig vægt på
gode oplevelser, erfaringsdannelse og nysgerrighed indenfor natur-området.

Pupperne har ansvaret for at bage boller til vores fredagsmorgenmad.

Pupperne deltager desuden i bål om fredagen.
De 3-årige pupper kan deltage i lokale arrangementer, hvor huset synes det giver mening.
F.eks. lokale skolekomedier.

Sommerfugle (4-6 år)
Om sommeren har Sommerfuglene ansvaret for vores køkkenhave, ligesom de er
ansvarlige for at passe vores frugthave og samle frugt ind.

Sommerfuglene har en dag om ugen i naturværkstedet. Der lægges særlig vægt på
nysgerrighed, udvikling, eksperimenter og læring. Naturværkstedet vil ofte tage på tur ud i
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naturen, men kan også tage på ture til udstillinger eller andre steder, der understøtter
naturværkstedets aktuelle læringsmål.
Sommerfuglene deltager desuden i bål om fredagen.

5-års-gruppen (5-6 år)
5-års-gruppen er de ældste af sommerfuglene. De har en dag om ugen, hvor de har deres
helt egne aktiviteter. De er sammen i 5-års-gruppen fra kl. 8.00-14.00. Der er en
gennemgående voksen på denne gruppe, som laver udviklende forløb for gruppen. Det
tilstræbes, at de er på ture ud af huset om formiddagen og har ”Kloge Åge og Snille Cille”
om eftermiddagen. Turene er alt andet end naturture. Det er ture med et kulturelt sigte
eller et læringsmål. Det kan f.eks. være museer, skadestuen, landbrug, teater og lignende.
5-års-gruppen mødes med de andre kommende skolebørn fra de øvrige børnehaver i
skoledistriktet. Det kan være hos dem, hos os eller fællesture andre steder. Det tilstræbes,
at man en gang hver måned er sammen med de andre børnehavers kommende
skolebørn.
Onkel og Tante har en årlig tur for alle børnene i 5-års-gruppen. Turen er altid en torsdag i
maj eller juni og starter med børnene møder ind med deres pakkenelliker til frugt. Efter
frugt køres man ud til startstedet. Man cykler på tur og kommer tilbage til Onkel og Tante
efter kl. 17.00. Man spiser aftensmad sammen og sover hos Onkel og Tante. Dagen efter
spiser man morgenmad i 5-års-gruppen, inden man slutter sig til de andre igen.

Forud for turen har man en introdag. På introdagen kan man tage en lille cykeltur. Man
taler om hvad man skal have med, hvor man skal sove, hvad man gerne vil have at spise,
hvad man gør, hvis man får hjemve og lignende.
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Værdisæt
Hos Onkel og Tante er hjemlighed og udeliv den grundlæggende ramme for vores daglige
samvær med børn og forældre. Vores bærende værdier er tid, samvær, nærvær og
fællesskab.

Vi er et dagtilbud, hvor forældre og de pædagogiske medarbejdere får stor indsigt i
hinandens hverdag. Vi tror på at det gavner både børn, forældre og medarbejdere, at man
får indsigt, så man lettere kan forstå hinandens bevægegrunde i hverdagen. Vi skaber en
hverdag for barnet, hvor der er tid til bare at være og erobre verden i eget tempo.

Definitioner:
Hjemlighed
Vi skaber en ramme, som tager udgangspunkt i det, barnet kender hjemmefra. Vi laver
mad sammen, spiser sammen, hygger i sofaen med en bog. Man kan komme i nattøj med
en dyne omkring sig og sove lidt videre, hvis der er brug for det. Forældre skal opleve
huset som et familiært sted. De er velkomne i huset og kan slå sig ned med en kop kaffe
både morgen og eftermiddag. De kan også deltage i løbet af dagen, hvis deres barn kan
fungere med det.

Udeliv
Vi vil tilstræbe at alle børn får nogle gode udendørs oplevelser hver dag. De ældste mere
end de yngste. Udelivet er en vigtig del af livet hos Onkel og Tante. Udeliv er både
oplevelsen af at være ude og opleve årstidernes skiften, vinden i håret, solen på huden og
se snefnuggene dale. Det er også at komme tæt på naturen og få naturforståelse. Det kan
være ture ud i naturområder, hvor man undersøger området eller det kan være aktiviteter
hjemme hos Onkel og Tante, både i naturværkstedet, i bålhytten og på legepladsen,
ligesom det handler om samværet med dyrene på vores legeplads.

Tid
Folk, som ikke har tænkt dybere over begrebet tid, opfatter tid som "noget, der
går", dvs. noget, der tænkes i analogi med ting i bevægelse. "Tidens gang"
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måles ved hjælp af ure eller andre måleinstrumenter, og selvom sådanne ikke
fandtes, ville tiden gå alligevel. "Tidens gang" tænkes som jævn eller
ækvidistant: Ethvert minut har samme længde som ethvert andet minut,
enhver time samme længde som enhver anden time etc. Selvom al
bevægelse i hele Universet pludselig ophørte, så at alt var stilstand, ville tiden
stadig gå. (Gyldendal: Den Store Danske)

Tiden kan løbe fra os, vi kan prøve at slå tiden ihjel, tiden går. Vi kan have for meget tid og
kede os. Vi kan have for lidt tid og have travlt. Når tid er en værdi for Onkel og Tante,
handler det om at vi vil være bevidste om, at bruge den tid vi har på bedst mulig måde.
Hvordan kan vi få tilpas tid til at være sammen med hinanden, til at udvikle os i vores eget
tempo og til at føle os godt tilpas. Vi vil stræbe efter at bruge tiden bedst muligt, så vi
oplever at have tilpas tid.
Det er vigtigt at have tid. Barnet har brug for tid for at lære. Vi vil derfor ikke presse så
mange aktiviteter ind i hverdagen, at vi bliver presset på tid. Hver ting skal have sin tid –
og nok af tid.
Samvær
Samvær er når to eller flere mennesker er sammen for at gøre noget sammen. Det kan
være at tale sammen, more sig, lege, arbejde eller sidde sammen og læse en bog.
Hos Onkel og Tante betyder samvær at vi gerne VIL hinanden. Vi gør ting sammen og
hjælper hinanden. Vi skaber relationer, der betyder noget for os.
Vi tilstræber at være sammen. Vi vil hygge os sammen omkring praktiske opgaver eller
aktiviteter. Det er væsentligt, at vi kan være sammen med nogen, vi holder af. Vi vil være
sammen i hele vores ”storfamilie”, således at vi også gerne vil dele en masse oplevelser
med forældrene. At være sammen gør, at vi får større kendskab til hinanden og dermed
også større forståelse og tolerance i forhold til hinanden.
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Nærvær
Nærvær er psykisk og mental tilstedeværelse. Det er oplevelsen af opmærksomhed,
interesse og omsorg, som et andet menneske udviser.
Hos Onkel og Tante er nærvær at indgå aktivt i dialog og relationer. At lytte og agere med
sin fulde opmærksomhed på det der foregår lige her og nu mellem os. Det kan være en
voksen og et barn. Det kan være en voksen og en børnegruppe eller det kan være en
gruppe børn, som selv er optaget af noget og derfor har brug for ro og plads til at blive i
oplevelsen af nærvær med de andre børn.
Vi vil skabe en ramme, hvor der er plads til nærvær. Det er vigtigt at arbejde i mindre
grupper, så man ikke bliver forstyrret alt for meget i forhold til det, man er optaget af.

Fællesskab
At en gruppe mennesker er sammen om noget og oplever samhørighed. Fællesskab er at
opleve sig som en del af en større sammenhæng og i denne sammenhæng betyde noget
for nogen og være med til at gøre en forskel. Fællesskab er at være sammen med andre
på samme tid og med samme fokus. Man får hermed følelsen af at høre til og at være en
del af noget, der er større end én selv.

Hos Onkel og Tante betyder fællesskabet at vi laver ting sammen som vi godt kan lide at
lave. Vi har traditioner og rutiner, hvor hver især har en aktiv rolle. Både børn og voksne
bidrager således aktivt til fællesskabet.

Vi vil være et fællesskab. Det at høre til en gruppe er med til at skabe os som individer.
Ved at indgå i et fællesskab lærer man at tage hensyn og at hjælpe hinanden. Man lærer
at give, få og deles om. Når man bliver respekteret, som den man er, i fællesskabet,
understøttes individets integritet.
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Sygdom
Når barnet er sygt må det ikke komme hos Onkel og Tante. Barnet skal være raskt og ikke
længere være smittebærer samt kunne deltage i dagligdagen hos Onkel og Tante før det
kommer igen.

Har barnet lus, ringes der straks efter forældrene, som skal afhente barnet. Barnet kan
komme igen, når behandling er igangsat.

Barnets opstart hos Onkel og Tante
Når barnet bliver tilbudt en plads hos Onkel og Tante, vil den kommende kontaktpædagog
tilbyde et hjemmebesøg, hvor barnet får mulighed for at lære pædagogen lidt at kende i
trygge rammer. Herefter er barnet velkommen sammen med forældrene på besøg så ofte
de har lyst indtil barnet starter rigtigt. Det er dog besøg, så forældrene har selv ansvaret
for barnet under besøget.

Barnets afslutning hos Onkel og Tante
Vi laver afslutning om formiddagen. Vi bager boller, som serveres til frugt. Børnemappen
pakkes ind og gives som afskedsgave. Vi synger ”Farvel og tak…”.

Forældresamarbejde
Onkel og Tante vægter personlighed og dialog højt. Vi vil så vidt muligt undgå sedler og i
stedet tale med forældrene. (Hvem ser børn komme hjem fra deres onkel eller tante med
en seddel?).

Vi har en hjemmeside, hvor der informeres om dagligdagen. Der er tilknyttet intranet, hvor
forældre og ansatte kan komme i hurtig kontakt med hinanden ved behov.

Der er altid mulighed for at aftale tid til en samtale omkring barnet eller samarbejdet
omkring barnet. Onkel og Tante tilbyder herudover en samtale hvert år i forbindelse med
udviklingsbeskrivelsen på barnet, ligesom vi tilbyder et hjemmebesøg ved hvert
gruppeskift.
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Vi vil gerne have et tæt samarbejde med forældrene, og forældre er altid velkomne til at
deltage i hverdagen, vi forventer dog at de indgår som en naturlig del af samarbejdet hos
Onkel og Tante, når de er på besøg.

Der vil i hverdagen være kaffe og te på kanden både morgen og eftermiddag, hvor
forældre har mulighed for at slå sig ned og få en snak med de andre børn og forældre. Er
kanden blevet tom, kan man som forælder også sætte en frisk kande over. Hver fredag kl.
6.30 – 8.30 vil der være fælles morgenbord, hvor Onkel og Tante serverer boller, kaffe, te
og juice til børn og forældre.
Forældre har mulighed for at låne onkel og Tante’s lokaler til børnefødselsdage. Det koster
ikke noget at låne lokalerne, men vi forventer en gave som tak for lån. Man skal aflevere
lokalerne opryddet og rengjorte, klar til mandag morgen. Er noget gået i stykker bliver man
erstatningspligtig.

Der er også mulighed for at låne vores sheltere i weekenderne - De skal ligeledes blot
afleveres klar til brug mandag morgen.

Hvert barn har en weekend hvert år, hvor de skal passe dyrene. Det er forældrenes ansvar
at det bliver gjort. Børnene vil opleve ansvarlighed og stolthed over at skulle være
medansvarlige for dyrene når Onkel og Tante er lukket. Der ligger en oversigt på intra,
hvor man kan se, hvornår de enkelte børn har foderweekend. En udskrift hænger også på
opslagstavlen i garderoben.

Forældrebestyrelsen
Forældrebestyrelsen mødes ca. en gang hver 2. måned. Den består af 5 forældre valgt på
forældremøde og en medarbejderrepræsentant. Herudover deltager den pædagogiske
leder

som

sekretær

uden

stemmeret.

Der

er

udarbejdet

en

beskrivelse

af

forældrebestyrelsens arbejde og kompetencer. Den ligger på Onkel og Tantes
hjemmeside.
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Legepladsudvalget
Legepladsudvalget er en legepladsgruppe, der består af lederen og 5-10 voksne
derudover, gerne forældre. Denne styregruppe står for planlægningen af de årlige
legepladsdage,

hvor

alle

forældre

har

mødepligt.

Personalegruppen

og

forældrebestyrelsen kan indgive ønsker til prioriteringen af det der skal laves, men det er
legepladsgruppen, der tager den endelige beslutning om hvilke projekter, der skal
gennemføres.

Rygning
Der må ikke ryges indendørs hos Onkel og Tante. Udendørs må der KUN ryges på et
anvist område udenfor børnenes synsvidde. Cigaretskodder samles op og tages med.

Dagens forløb
6.00-9.00

Morgenstund, hygge i køkkenet. Der kan søges ud i andre rum.

9.00-9.30

Formiddagsmad - og samling

9.30-11.00 Leg og aktiviteter – primært ude
11.00-12.00 Spisning
12.00-14.00 Middagssøvn/rolig stund og fri leg
14.00- 14.45 Eftermiddagsmad
14.00-16.00 Fri leg – ofte ude
16.00-17.00 Rolig afslutning

Hvis børn holder fri eller kommer senere end kl. 9.00, forventer vi at der bliver givet
besked senest kl. 9.00.

Pædagogiske læreplaner
De styrkede læreplaner ligger som et selvstændigt dokument på vores hjemmeside.
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Særlige tiltag i forhold til udsatte børn
Vi ser på det enkelte barn som værende unikt, med unikke behov, så alle børn behandles
forskelligt. På nogle områder skal det enkelte barn støttes og opmuntres meget og på
andre områder klarer barnet sig næsten på egen hånd. Det vil dog være meget forskelligt
fra barn til barn, hvilke områder de har brug for støtte til.

Vi arbejder helt konkret med at udvikle det enkelte barns selvværd og selvstændighed,
samtidig med at vi arbejder med at udvikle den sociale samhørighed og redskaber til at
begå sig i sociale arenaer.

Vi

arbejder

meget

målrettet

med

sprogudvikling,

idet

børnene

testes

efter

socialministeriets materiale, ligesom der laves BCB-screening og TRAS-undersøgelser på
relevante børn. Børn med sproglige vanskeligheder og børn der kan støtte sprogligt svage
børn deltager i sproglege, der er skemalagt en gang ugentligt. Her arbejdes med
forskellige emner, alt efter de aktuelle behov. Det kan f.eks. være udtale eller begreber.
Børn med sproglige vanskeligheder testes løbende efter såvel BCB som TRAS.

Vi har en ergoterapeut til at screene alle børn. Hun laver handleplaner til det pædagogiske
personale på børn, som har vanskeligheder. Hun rådgiver desuden forældrene om,
hvordan de kan støtte barnets udvikling. Børn med særlige vanskeligheder kan henvises til
det kommunale TCBU (Tværfagligt center for børn og unge).

Vi samarbejder tværfagligt efter behov, og kan således efter aftale med forældrene
inddrage

talepædagog,

skolepsykolog,

sundhedsplejerske

småbørnskonsulent

og

bevægelseskonsulent i arbejdet.

Kost- og måltidspolitik
Onkel og Tante er madpakkefri. Vi tilbereder og serverer formiddagsmad, frokost og
eftermiddagsmad til børnene hver dag. Desuden vil der være morgenmad til de der har
brug for det. Børnene hjælper tilberedning af mad og oprydning. Formiddagsmad og
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frokost er samlingstidspunkter, hvor vi alle samles og sidder ved bordet og spiser, og bliver
siddende til alle ved bordet er færdige. Der vil sidde 5-8 børn ved hvert bord.

Når børn og voksne spiser og drikker hos Onkel og Tante foregår det i fællesrummet,
siddende ved et bord, eller udendørs siddende ved et bord.

Vi tilstræber, at børnene får en helhedsoplevelse omkring mad og måltider. Vi arbejder
målrettet med ”fra jord til bord” som pædagogisk redskab. Vi har en køkkenhave, hvor
børnene er med til at så, passe og høste afgrøder, som vi anvender i madlavningen. Vi har
desuden selv en stor frugthave, som børnene er med til at hente frugt i. Vi er stort set
selvforsynende i sæsonen.

Vi har også et dyrehold, hvor får dyrebørn om foråret og slagter om efteråret. Børnene
oplever på denne måde, hvordan kødet produceres. Vi henter også æg til vores bagværk
hos egne høns.

Børnene deltager i hold på 2-3 børn på køkkenhold en uge ad gangen. Om fredagen
planlægger de den kommende uges kostplan og et af børnene er med ude og handle ind
til ugen. I løbet af ugen er de med til at tilberede maden til de andre børn.

Der serveres sund og alsidig kost hos Onkel og Tante. Mindst én gang om ugen serveres
varm mad. Vi sikrer kvaliteten af råvarerne ved dels selv at handle ind og dels kontrollere
de madvarer, vi får leveret udefra. Herudover har vi en lille køkkenhave, hvor vi dyrker et
tilskud til vores kost. Her har vi fuld kontrol med kvaliteten og friskheden. Vi vægter, at
kosten er ernæringsrigtig, og vi tilbereder derfor den mad der serveres i forbindelse med
fødselsdage. Her serveres ikke kage og slik, men pizzamand eller – kone. Hertil er
forskelligt gnavegrønt. De ældste kan alternativt vælge pasta med kødsovs til deres
fødselsdag.

Hvis vi oplever børn, der bliver enten undervægtige, overvægtige eller oplever andre
sundhedsproblemer relateret til kosten, vil vi i samarbejde med forældrene lave en
individuel kostplan til det enkelte barn.
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Morgenmad
Der er morgenmad fra kl. 6.00 til kl. 8.00 hver dag. Morgenmaden vil bestå af havregryn,
cornflakes, rosiner, solsikkekærner og mælk. Der serveres også grød.
Hver fredag kl. 6.00 – 8.30 vil der være fælles morgenbord, hvor Onkel og Tante serverer
boller, kaffe, te og juice til børn, forældre og søskende.

Formiddag
Der er rugbrød med smør og forskellige slags frugt. Hertil kan drikkes vand.

Frokost
Frokosten er til daglig rugbrød. Udvalget af pålæg varieres. Der vil ofte være noget lunt.
F.eks. lune frikadeller, varm leverpostej eller lign. Der vil mindst en gang om ugen blive
lavet varm mad til frokost. Til frokost kan børnene selv vælge om de vil drikke vand eller
mælk.

Eftermiddagsmad
Eftermiddagsmåltidet vil være sundt og mættende. Det kan eksempelvis være brød, suppe
eller ovnbagte grøntsager. Hertil serveres vand.

Sen eftermiddagsmad
Den sene eftermiddagsmad er et let måltid. Det kan f.eks. være knækbrød eller frugt.
Hertil serveres vand.

Renlighedstræning – politik
Der er meget stor forskel på hvornår børn bliver renlige. Vi oplever, at de fleste børn bliver
renlige i alderen 2½-3½ år, men ofte er især drenge helt op til 4 år, før de har helt styr på
det. Piger bliver typisk renlige lidt tidligere end drenge.
Hos Onkel og Tante støtter vi renlighedstræning, når børnene viser en begyndende
interesse for toilettet. Dog tidligst, når barnet er fyldt 2 år. Vi anbefaler at der startes
hjemme i en ferie eller i en forlænget weekend, hvor man har god tid.
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Hjemme
Når man starter renlighedstræningen er det vigtigt at barnet har tøj på, som er let at
trække ned hurtigt – i starten mærker barnet det nemlig først, umiddelbart før det skal tisse
eller have afføring, så der er ikke tid til at bøvle med knapper eller lynlåse. Et par løse
joggingbukser er perfekte.
I starten bør man lade barnet have ble på, når det sover, da renlighed under søvn ofte
kommer senere end renlighed i vågen tilstand.
I starten skal man være opmærksomme på barnet og evt. sidde ved det, mens det sidder
på toilet eller potte. Børn lærer af voksne, så det er også en god ide at lade barnet komme
på toilettet sammen med den voksne, så barnet kan se, hvad der sker. Lad gerne barnet
trække ud i toilettet og se hvordan det forsvinder.
Barnet vil ofte skulle tisse eller have afføring mindre end en time efter et måltid eller et
væskeindtag, så hold øje med barnet og sæt det på toilet, når det viser tegn på at skulle
på toilet.

Hos Onkel og Tante
Når I er startet med renlighedstræningen hjemme, vil vi hos Onkel og Tante støtte op om
træningen. Her er det vigtigt at barnet har tøj, der er let at tage af, både bukser og overtøj.
Vi har desuden brug for at der er masser af skiftetøj i starten.
Hos Onkel og Tante bruger vi af hygiejniske hensyn ikke potte. Vi har i stedet et
toiletsæde, som passer til et barn, til det almindelige toilet. Der er desuden skamler ved
toilettet, så barnet selv kan nå op.
Vi kan tilbyde at hjælpe barnet på toilet efter måltiderne og efter middagssøvn. Det vil
typisk være efter morgenmaden og herudover omkring kl. 9.30, kl. 11.30, kl. 14.00, kl.
14.30, kl. 16.30 – og selvfølgelig også når barnet viser tegn på at skulle på toilet eller selv
siger til.
Barnet kan få tilbudt en bog at kigge i og sidde på toilettet 5-10 minutter, alt efter interesse.
Når vi er hjemme hos Onkel og Tante, kan barnet gå uden ble hele dagen.
I starten har barnet ble på under middagssøvn og når vi er på tur. Soveble og turble kan
komme af, når medarbejderne vurderer, at barnet er klar til det. Normalt vil det være, når
barnet ikke har haft uheld hjemme i børnehaven de seneste 2-3 uger. Men det handler
også om, hvor lang tid barnet kan holde sig. Kan det nå at få tøjet af og tisse ude i
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skoven? Det tager længere tid, at få tøjet sat rigtigt, så de ikke tisser på det og så kan det
være svært at holde sig. Er det meget koldt udenfor, typisk forår, efterår og vinter, kan vi
også trække det længere, med at tage bleen af på tur, da barnet let bliver syg, hvis det går
med våde bukser, vi ikke opdager med det samme.
I de kolde måneder kan medarbejderne også vurdere, at barnet skal have ble på på
legepladsen for at undgå, det går rundt med våde bukser, vi ikke opdager.
Nogle børn beder selv om at få ble på, når de skal have afføring. Det giver vi dem gerne
og tager den så af, når de er færdige.
Man må forvente, at barnet er renligt hjemme, før der er det hos Onkel og Tante. Dels er
der ofte mere ro i hjemmet og bedre tid til at holde øje med barnets signaler på, at det skal
på toilet og dels er barnet ofte mere fordybet i leg hos Onkel og Tante, da der er mange
aktiviteter og mange børn at være sammen med. Desuden har vi et meget stort udeareal,
så det kan være svært at nå ind på toilettet, da der bare er meget langt.
Når I påbegynder renlighedstræning hjemme vil vi gerne have en snak med jer, så vi kan
få afstemt forventningerne til forløbet med hinanden

Mobbepolitik
Ifølge flere undersøgelser er såvel mobbere som mobbeofre som regel børn med lavt
selvværd. For at forebygge mobning må det derfor være centralt at støtte børns
selvværdsudvikling. Det er vigtigt at barnet oplever at have værdi i sig selv, og at kunne
bidrage med noget til et fællesskab. Det er væsentligt at barnet lærer at give udtryk for
sine følelser og at kanalisere dem ud på en hensigtsmæssig måde i samvær med andre.
Det er vigtigt at det enkelte barn får nogle redskaber til at skabe sig nogle sociale
relationer. – Alt dette er integreret i vores daglige arbejde.

Hvis vi oplever mobning, vil vi guide såvel mobber(e) som mobbeoffer til en mere
hensigtsmæssig omgang med andre mennesker. Vi vil informere forældrene om
mobningens omfang og om hvilke tiltag vi gør i den forbindelse.

Traditioner
Hos Onkel og Tante har vi en række traditioner, der giver genkendelighed i løbet af året.
At noget er tilbagevendende giver tryghed for børnene. Vores traditioner er:
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Børnefødselsdage
Vi tager ikke hjem privat til børnefødselsdage, men fejrer barnet hos Onkel og Tante med
flag ved døren. Fødselsdagsbarnet hjælper med at hejse det store flag op i flagstangen. Vi
bager en pizzamand eller –kone til middag. De ældste kan alternativt vælge at få pasta
med kødsovs. Vi synger fødselsdagssang, og barnet får en lille gave, lavet hos Onkel og
Tante. Forældre og søskende er velkomne til at deltage i fødselsdagsfesten hos Onkel og
Tante. Man har selvfølgelig også mulighed for privat at invitere nogle gæster med hjem fra
Onkel og Tante og holde fest derhjemme.

Spis sammen
Vi har to årlige spis sammendage, hvor alle børn kommer med deres familie. De
tilknyttede onkler og tanter deltager ligeledes (evt. med deres familier). Her lærer vi
hinanden bedre at kende og laver i fællesskab maden. Spis-sammen ligger i nogle særlige
uger, hvor vi arbejder omkring kultur i et andet land. Vi mødes kl. 17.00 og er færdige ca.
kl. 19.00.

Fastelavn (februar)
Vi holder fastelavnsfest, hvor vi slår katten af tønden og klæder os ud. Om eftermiddagen
serveres der fastelavnsboller til børn og forældre.

Lygtefest (marts)
I begyndelsen af marts holder vi lygtefest en aften for børn, søskende og forældre. Vi
starter med at spise suppe og pølsehorn sammen. Herefter går vi allesammen ud med
vores flagermuslygter, for at finde foråret. Når vi kommer tilbage til Onkel og Tante (med
foråret) får vi kaffe, te og varm kakao.

Besøg af påskeharen og påskefrokost (påske)
Fredag før påskeugen får vi om formiddagen besøg af påskeharen, der deler små boller
ud til børnene. Til frokost holder vi en hyggelig påskefrokost.
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Arbejdsdage (april)
Arbejdsdagen bruges primært til at renovere og lave nyskabelser på legepladsen. Der er
to årlige arbejdsdage og alle forældre har mødepligt til mindst den ene. Den varer fra kl.
9.00 – kl. 16.00. Børnene er selvfølgelig velkomne til at deltage, så det bliver en fælles
hyggelig dag. Det er her vi skal renovere og lave spændende nyskabelser på legepladsen,
så børnene kan få endnu et spændende år på legepladsen med nye udfordringer. Onkel
og Tante sørger for morgenkaffe uden brød og eftermiddagskaffe med kage. Forældre
medbringer hver især mad til et fælles frokostbord.

5-års overnatning (maj/juni)
Onkel og Tante har en årlig tur for alle børnene i 5-års-gruppen. Turen er altid en torsdag i
maj eller juni og starter med børnene møder ind med deres pakkenelliker til frugt. Efter
frugt køres man ud til startstedet. Man cykler på tur og kommer tilbage til Onkel og Tante
efter kl. 17.00. Man spiser aftensmad sammen og sover hos Onkel og Tante i shelters på
legepladsen. Dagen efter spiser man morgenmad i 5-års-gruppen, inden man slutter sig til
de andre igen.

Tur til vandeksperimentariet (juni)
Alle pupper og sommerfugle tager på en fælles heldagstur fra kl. 9.00-15.00 ud til
vandeksperimentariet i Randbøldal. Her leger alle med vand og man hygger på kryds og
tværs af børnegrupperne

Onkel og Tante´s fødselsdag (august)
Der holdes åbent hus kl. 14.00-16.00. Der serveres kaffe, te og vand og smør-selv-boller.
Alle interesserede er velkomne.

Grillaften(august)
Vi mødes alle sammen en aften kl. 17.00-19.30 sidst i august, hvor vi griller og hygger os
sammen. Her er også tidligere børn og deres familier velkomne.
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Bedsteforældredag (september)
Børnene inviterer deres bedsteforældre til at komme med i børnehave to fredage i
september. Dagene forløber tilnærmelsesvis som en almindelig hverdag. Der serveres dog
både morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe til både børn og bedsteforældre denne
dag. Såfremt alle barnets bedsteforældre er forhindrede, kan barnet alternativt invitere et
andet hold venner.

Julestart (december)
Den 1. december henter vi juletræ, som vi stiller op og sætter lys i udenfor. Bagefter spiser
vi risengrød til frokost. I løbet af december hører vi kalenderhistorie og vores to nisser
Julle og Julius flytter ind. Det er et par drillenisser, der hver nat leger hos Onkel og Tante
og om morgenen gemmer de sig et nyt sted.

Lucia (december)
Sommerfuglene går lucia hos Onkel og Tante om morgenen kl. 8.15 den 13. december
(Hvis den falder i weekenden, så den nærmeste hverdag). Der serveres kaffe og luciabrød
til forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede, der er inviteret af børnene.

Juleafslutning (december)
Vi danser og synger julesange udenfor. Vi spiser risengrød, hvor der er gemt en mandel i.
Om eftermiddagen er der æbleskiver samt kaffe og te til børn, forældre og søskende.
Denne dag hejser vi også vores nye Grønne Flag, som vi arbejdet for i løbet af året.
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