EN LILLE BØRNEHAVE MED FOKUS PÅ UDVIKLING OG FÆLLESSKAB

VELKOMMEN TIL
BØRNEHAVEN

"TRIVSEL, UDVIKLING OG LÆRING

"VI HAR ØJE PÅ DET ENKELTE BARNS PERSONLIGE TRIVSEL OG UDVIKLING,
OG VI LÆGGER STOR VÆGT PÅ, AT DET ENKELTE BARN FØLER SIG
VÆRDIFULD OG EN DEL AF FÆLLESSKABET."

BØRNEHAVEN MOSESKELLET

Velkommen til
vores børnehave

for at få en snak med personalet. Ligeledes håber vi
naturligvis på at se jer til vores forskellige
forældrearrangementer.

Hvis I ønsker at høre mere om vores vuggestue, så vil
vi gerne vise institutionen frem. Ring endelig og aftal

I er nu blevet børnehaveforældre, hvilket giver nye

et tidspunkt for besøg.

spændende oplevelser og udfordringer, og vi er som
institution medansvarlige for jeres barns udvikling.
Jeres barn kommer hver dag til at tilbringe mange
timer hos os. Dette stiller store krav til forældre og
børnehave, og det er vigtigt, at vi helt fra starten får
skabt et positivt og åbent forhold til hinanden - til
gavn for dit/jeres barns trivsel.

I kan også finde flere oplysninger inde på vores
hjemmeside: www.randers-kristne-friskole.dk

Lidt om vores børnehave
Børnehaven har en fleksibel normering med ca. 35.
børn fordelt på to aldersopdelte stuer. Vores
nærmeste nabo er vuggestuen som har ca. 14 børn,
og i bygningen ved siden af er SFO'en med ca. 65

Vi ønsker et godt og konstruktivt samarbejde til
glæde og gavn for barnet, og vi mener, at det er
vigtigt med god kommunikation - så hvis I støder
på uforståelige ting eller undrer I jer over noget, så
er I altid velkommen til at tale med os.
Jeres forståelse for institutionens arbejde er en
betingelse for, at det kan lykkes. Vi håber derfor, at I
- gennem jeres daglige gang i institutionen, når

børn.
Hver afdeling har fast tilknyttet personale, som sikrer
sammenhæng og en glidende overgang imellem
afdelingerne.
Vi vægter at komme ud og gerne hver dag! Vi har en
dejlig legeplads med både gynger, klatrestativ,
legetårn m. rutsjebane, legehuse, sandkasse,
bålplads og meget mere.

barnet bringes og hentes - vil udnytte muligheden

"Børnehaven har helt unikke
muligheder for udfoldelse og leg, da
Nørreskoven med sin frodige natur, og
friskolen med gymnastik-og
musiklokaler er vores naboer.
Vi vægter den positive udvikling
gennem aktiviteter, leg og samvær
med andre børn og voksne."

Praktisk information
Åbningstider og kontakt:
Mandag - torsdag: kl. 06:30 - 17:00
Fredag:
kl. 06:30 - 16:00
Adresse:
Moseskellet 2 - 8
8920 Randers NV
Tlf:
81 10 41 44
Mail:
rkf mail.dk
Medbragt legetøj

Sygdom

Legetøj må gerne medbringes. Hvis det tager

Ring venligst besked inden kl. 09:00, hvis dit barn er

overhånd - med konflikter til følge - så siger vi til.

syg eller har fri.
Vi modtager ikke sygebørn - de har det bedst

Fødselsdage

derhjemme. Først når barnet er feberfrit, ikke

Fødselsdag må gerne holdes i børnehaven, men

smitter og på normal vis kan følge med i

begræns venligst de søde sager.

børnehavens aktiviteter kan barnet igen komme i
børnehaven. Læs mere om dette emne på:

Påklædning
Husk påklædning og ekstra tøj/ sko, som passer til
årstiden eller vejret. Det gør det lettere for os, hvis
regntøj og gummistøvler er mærket med navn.

www.sygeboern.dk

VI VÆGTER:
1. En bred vifte af tilbudsmuligheder både ude og inde
2. Mulighed for positiv udvikling gennem aktiviteter, leg og samvær
med andre børn og voksne
3. Tid, rum og plads til fordybelse i legen
4. Glade, nærværende og kvalitetsbevidste voksne, som "tør,vil og
kan"
5. Et godt forældresamarbejde med fokus på barnet

