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Velkommen
Vi glæder os til, at du skal starte i Solstrålen!
Hvis din mor og far har brug for at tale med os, kan
de ringe på: 39656510, hvorpå de skal trykke
hvilken afdeling, de vil tale med og derefter hvilken
stue, de vil tale med.

Faktatjek
Solstrålen har åbent fra kl. 7.30 til 17.00 alle dage, på nær: dagen
efter kr. Himmelfart, den sidste fredag i september måned.
Desuden er afd. Syd og Nord om sommeren sammenlagt i 3 uger.
I Solstrålen har vi en hjemmeside www.bornehuset-solstraalen.dk,
hvor alle forældre bliver oprettet og får adgang til stuen og kontorets
nyheder. Stuerne skriver næsten hver dag om dagens aktiviteter, og
der lægges billeder op, så forældrene kan følge med i hverdagen i
Solstrålen.
Da vi åbner relativt sent, skal børnene spise morgenmad hjemmefra.
Frokosten laves i vores eget køkken til alle børn. Her lægger vi stor
vægt på økologi, og vi har derfor fået et fint sølvmærke.
Der bages friskbagt brød til børnene om eftermiddagen.
Frugten skal forældrene selv medbringe – Spørg barnets stue,
hvordan det gøres der.
Og hvis der kommer navn i barnets tøj og på sutterne, så er vi glade –
da det hele bliver meget nemmere at finde J
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Fødselsdage
Når der er fødselsdag, aftales det med stuen, hvordan
dette skal planlægges. Det er op til den enkelte familie at
bestemme, hvad der skal serveres – bare det ikke er slik..

Forældremøder
I foråret afholder vi forældrekonsultationer med alle børn, og den
tager udgangspunkt i KIB/Kompetencevurderingen, som er lavet af
Gentofte Kommune, sammen med Rambøll.
Vurderingen laves både af os og af jer, og så taler vi ud fra den om
barnet og dets trivsel her i Solstrålen samt derhjemme.
I efteråret holdes der forældremøde, hvor der er valg til
Forældrebestyrelsen, og stuerne holder individuelt møde.

Frisk luft
Vi lægger vægt på, at børnene får
frisk luft, så vi er stort set ude alle
dage i nogle timer, både sommer og
vinter.
Det er derfor rigtig vigtigt, at barnet
har tøj med til årstiden – hvis du er i
tvivl om hvad der skal være med, så
spørg personalet.
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God morgen / god aften
Når barnet afleveres om morgenen, er det vigtigt at sikre sig, at der er
en pædagog eller pædagogmedhjælper som enten modtager barnet
eller får besked om, at barnet selv vinker farvel. På den måde kan vi
holde styr på, hvem som er kommet, og sørge for, at børnene får en
tryg start på dagen. J
Ligeledes, når man henter barnet, er det vigtigt at få det sagt til en
pædagog eller pædagogmedhjælper – så ved vi, hvem der er tilbage i
Solstrålen.
Generelt synes vi det er vigtigt, at vi hver dag hilser
goddag og siger farvel.

Typisk dag i vuggestuen
kl. 7.30 – 8.00 – kommer de første børn, og typisk vil der være en
pædagog/pædagogmedhjælper fra alle stuer til stede.
Kl. 8.00 – 11.00 – holder vi samling med brød og frugt, og nogle
gange deles børnene op i mindre grupper, hvor nogle går en tur, andre
leger inde og nyder den gode plads, mens andre er på legepladsen. De
mindste børn, som sover 2 gange, lægges til at sove, når de er trætte.
Kl. 11 - spiser vi frokost
Kl. 12 – er det tid til middagsluren. De børn som sover én gang om
dagen lægges til at sove – de små i barnevogne og krybber, og de
større ligger inde.
Kl. 14 – 15 vågner børnene, og vi spiser frugt med brød til.
Kl. 15 – 17 leger vi.
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Typisk dag i børnehaven
kl. 7.30 – 8.00 kommer de første børn, og typisk vil der være en
pædagog/pædagogmedhjælper fra alle stuer til stede.
Kl. 8.00 – 11.00 laver vi dagens aktiviteter som samling, lege, spil,
inde- og udelege, diverse planlagte aktiviteter, og hvad der ellers
dukker op af ideer.
Kl. 11 spiser vi frokost
Kl. 12.00 – 14.00 går vi alle på legepladsen.
Kl. ca. 14.30 – 15.00 spiser vi frugt og får hjemmebagt brød.
Kl. 15.00 – 17.00 leger vi.
Der er mange faste projekter i børnehaven, og nogle af dem er:
Skolegruppe
Efter efterårsferien laves der en ”skolegruppe” én formiddag om ugen
med de børn, der skal starte i skole sommeren efter.
I skolegruppen lægger personalet et program for børnene, hvor de
øves i at få fælles beskeder, holde fokus, lave en bundet opgave, holde
orden i egne ting og at skrive deres navn og evt. dato på opgaven J
Engelsk
Gentofte Kommune har besluttet at alle børnehavebørn skal have
engelsk 1 time hver uge.
Vi har sammen med Hjerneforsker Anette Prehn lavet et
engelskprogram med forskellige emner og dertil hørende bøger,
sange og lege.
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Bondegård
I Solstrålen har vi en meget gammel tradition, som vi er rigtig glade for
og holder fast i, nemlig Bondegårdsturen - den viser børnene, hvor
maden kommer fra – både korn, æg og kød. Og vi følger
bondegårdsturen op med et høst-arrangement på stuerne, hvor der
syltes rødbeder, bages høstkranse, rystes smør og hvad man ellers kan
finde på. Desuden holder vi en høstfrokost, hvor vi spiser alt det, vi har
lavet.

Majstur
I efteråret tager vi ud til en bondegård og plukker majskolber med de
største børn. Det er nemlig rigtig sjovt at gå ind i en majs-skov, og selv
plukke maden J
Teaterture
Tre gange om året tager vi til Ishøj med nogle af børnehavebørnene og
ser teater – det er en hyggelig tur, hvor vi bliver hentet med bus om
morgenen og spiser frokost ude. Og imens vi spiser mad, går
skuespillerne rundt og taler med børnene.
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Opstart i vuggestue
Det præcise forløb med at starte i vuggestuen aftales med den
stue, som barnet skal gå på.
Regn med at bruge 1 uge på, at barnet vænner sig til sin vuggestue, og
i den efterfølgende uge er det desuden godt, at barnet har nogle korte
dage.
Generelt gør vi det, at barnet de 2 første dage kommer på besøg
sammen med den ene forælder og derefter trappes der langsomt op,
så barnet kan vænne sig til at være i vuggestuen selv. Det præcise
forløb bliver tilrettelagt ud fra det enkelte barns behov.

Opstart i børnehave
Har barnet gået i vuggestue i Solstrålen, er opstarten som regel meget
nem. Inden skiftet kommer barnet stille og roligt på besøg i
børnehaven, og da barnet i forvejen kender de voksne, plejer det at
forløbe rigtig fint.
Hvis barnet ikke har gået i vores vuggestue, skal der bruges lidt mere
tid på at lære de nye omgivelser, voksne og kammerater at kende –
regn med at bruge en uge på at lade barnet vænne sig til at være i
børnehaven en hel dag. Og det vil være godt, hvis barnet den første
uge får nogle korte dage.
Sover barnet stadig til middag, når det starter i børnehave, fortsætter
det bare, indtil det ikke længere er nødvendigt.
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Inklusion
Hele vores værdigrundlag bygger på inklusion.
For os er inklusion omdrejningspunktet for alt, hvad der foregår i
Solstrålen. Hvad er inklusion for os?
For os er inklusion et fællesskab, hvor hvert barn får plads til at udvikle
og udfolde sig. Vi arrangerer derfor mange aktiviteter, som styrker
børnefællesskaberne og giver de bedste deltagelsesmuligheder, der
optimerer trivsel, udvikling og læring.

Fester
Hver dag har jo sin egen lille fest, men hvert år arrangerer
Forældreforeningen en Sommerfest og en Julefest.
Sommerfesten er den første
torsdag i juni kl. ca. 17.00 – 20.00.
Til Sommerfesten er der liv og
glade dage med diverse festlige
indslag, som kan være ballondyr,
flødebollemaskine, musik og
andet.
Julefesten er den sidste lørdag i
november, om eftermiddagen.
Til Julefesten er der hygge med
juleklip, æbleskiver og andre
juleting.
Det er 2 arrangementer med god stemning, og der plejer at være stor
tilslutning hertil – det er desuden en god måde at lære de andre
forældre, børn og pædagoger at kende.
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Bestyrelsen
I Solstrålens bestyrelse har vi en formand og næstformand, der er
udpeget af Gentofte Børnevenner for 4 år ad gangen. Derudover
består vores bestyrelse af 3 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle er
forældrevalgte og valgt for henholdsvis 2 år og 1 år ad gangen.
Da Solstrålen er en Selvejende Daginstitution har vi som bestyrelse
indflydelse på rigtig mange beslutninger, herunder den strategiske
retning for Solstrålen, værdigrundlaget, overholdelse af lovgivning
mv.
Bestyrelsen mødes cirka 4 gange om året med ledelsen og
medarbejderrepræsentanter fra Solstrålen, hvor vi drøfter relevante
emner for Solstrålen og vores børns hverdag.
Bestyrelsen arbejder desuden på at skabe så meget
forældreengagement og inddragelse som muligt. Der er valg til
bestyrelsen hvert år i november, hvor vi med glæde vil se jer opstille til
bestyrelsen. Desuden skal I altid være velkomne til at kontakte de
enkelte bestyrelsesmedlemmer, såfremt I ønsker at drøfte noget.
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Gentofte Børnevenner
Solstrålen er en Selvejende Daginstitution, med driftsoverenskomst
med Gentofte Kommune, og vi er desuden medlem af
interesseorganisationen Gentofte Børnevenner.
I Solstrålen har vi en bestyrelse og en Forældreforening, som støtter
op om Solstrålen og vores arbejde – hvilket er dejligt i hverdagen.
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Vi ses!
Vi håber, at denne lille folder har
givet jer et billede af vores
Solstråle, og I er altid velkomne
til at kontakte os, hvis I har
nogle spørgsmål.
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