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Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 6.30– 17.00
Fredag

kl. 6.30- 16.30

Når vi lukker kl. 17.00 betyder det, at I skal nå, at være ude af institutionen inden kl.
17.00 og 16.30 om fredagen.
Sampasning/lukkedage
Skibet Børnehus har sampasning/lukket på følgende dage:
De 3 dage før påske.
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag.
Uge 29 og 30.
Fra den 24. til og med 1. januar
Grundlovsdag og den 24. december er lukkedage. Der tilbydes ikke
sampasning.
Der er tilbud om sampasning til forældre, der på grund af arbejde har et pasningsbehov
i Børnegården Søndervang Give, Mariehønen Jelling, Havnely Vejle, Lilholtgård Børkop
og Solsikken i Egtved
Modtagelse og indkøring af Jeres barn: At starte i daginstitution kan være en stor
omvæltning for barn og forældre. Det er vigtigt, at dit barn får en tryg og rolig start. Vi
lægger vægt på, at I giver Jer god tid til at ”indkøre ” jeres barn. Der tilbydes en start
samtale første dag dit barn starter.
Forældresamarbejde: Vi har et højt informationsniveau, nyhedsbrev, hjemmeside,
stuetavle, velkomstfolder, billeder. Vi dokumenterer vores pædagogiske arbejde med
børnene, ved at beskrive hvad vi laver og hvad formålet er med det vi laver. Vi tilbyder
en daglig dialog med både sjov og alvor. Vi fortæller den gode historie.
Vi tilbyder en samtale i vuggestuen 3 måneder efter start . Ligeledes tilbyder vi forældresamtaler ud fra en børneprofil/læringshjul, som I også skal udfylde. Forældresamtalerne bliver tilbudt ved 2,9 år , 4 år og 5.8 år. Har I behov for en samtale uden for de
nævnte, kan det altid lade sig gøre.

Forældrebestyrelsen
I Skibet Børnehus har vi en aktiv forældrebestyrelse som sikre, at Skibet Børnehus skaber de bedste rammer for børn og forældre De står til rådighed, hvis I har spørgsmål til
drift , politikker og principper. I kan finde bestyrelsen på vores hjemmeside med

navn, tlf. nr. og mail.

Ferie
Personalet og ledelsen har en naturlig forventning om, at jeres barn holder 5
ugers ferie sammen med jer. Alle ved at et pusterum fra hverdagen er noget
alle børn har brug for.
Vi beder Jer om, på DayCare at oplyse hvornår I holder ferie med jeres
barn, så vi også kan planlægge personales ferie.
Billeder: I kan selv hente billeder fra DayCare Home af Jeres barn. Husk at
billeder fra Skibet Børnehus ikke må ligge på Facebook. Ligeledes får I adgang
til Børnetube, hvor I har mulighed for, at se videoer, billeder og digitale bøger
fra børnene hverdag og aktiviteter.
Når jeres barn er sygt eller holder en fridag, skal du melde dit barn ”syg”
eller ”fri” i DayCare Touch via SMS eller du kan ringe til den gruppe,
hvor jeres barn går på inden kl.9:00 og give besked.
Telefonnumre til Skibet Børnehus
I tidsrummet kl. 7.00 til 17.00 kan du ringe direkte til dit barns stue.
Vuggestuen:
Tømmerflåden

20524569

Papegøjerne

20524023

Krudttønden

20524531

Kompasset

20524551

Børnehave:
Piraterne

20524528

Sørøverne

20524529

Skattekisten

20524532

Skibsmatroserne gr. 1

24843795

Skibsmatroserne gr. 2

20524315

Kontor, Leder, Birte Kure

76819871/26871670

På vores hjemmeside www. Skibet.vejle.dk kan I finde flere oplysninger, medarbejdere, pædagogiske læreplaner, politikker og principper.
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afholdes 5 bestyrelsesmøder om året. Referater fra bestyrelsesmøderne findes under
dokumenter på DayCare Home.
I forbindelse med sommerfesten i maj afholdes der valg til bestyrelsen.
Sygdom og medicin
Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer modtager institutionen ikke syge børn. Viser
barnet tegn på sygdom f.eks. temperaturforhøjelse, diarré, opkast, forkølelse med synlig
utilpashed, øjenbetændelse, almindelige børnesygdomme eller andet, må vi ikke
modtage barnet i institutionen. Både af hensyn til det syge barn, men også af hensyn til
smittefaren overfor såvel øvrige børn som personalet i institutionen. Børn har lige som
voksne brug for at blive ordentlig raske inden de møder i Skibet Børnehus. Kommer de
for tidligt af sted forlænges sygdoms-forløbet oftest.
KUN i tilfælde af børn med kroniske sygdomme, må personalet uddele medicin. I disse
tilfælde skal I aflevere lægeerklæring og en skriftlig vejledning i brugen af medicinen til
personalet.
DayCare
Husk at tjekke Jeres barn/børn ind om morgen når I kommer og ud når I går hjem. Det
er af stor betydning, at vi ved hvem der er kommet /gået hjem også i tilfælde af brand.
Afhentning
Såfremt det er andre end forældrene der henter barnet skal det fremgå på DayCare.

Medbring venligst på 1. dag
Stamkort som er udfyldt på DayCare, praktisk tøj og sko efter årstiden. Skiftetøj,
hjemmesko, et sæt termotøj til at sove i om vinteren samt evt. sutter og sovedyr.
Husk at skrive navn i jeres barns tøj, sko og legetøj, som jeres børn medbringer i Skibet
Børnehus.
Årsplan og traditioner.
Børnehave og vuggestueafdelingen har hver deres månedskalender med aktiviteter og
ture ud af huset. Derudover har vi en årsplan for hele huset med udgangspunkt i vores
læreplaner.
Modulpladser
I kan købe 25, 35 timers moduler og et fuldtidsmodul . Timer, som ikke er brugt på
grund af ferie, sygdom, eller sampasningsdage, kan ikke overflyttes fra en uge til en
anden. Læs mere om fleksible moduler på www.vejle.dk
Mad og måltider :I Skibet Børnehus synes vi det er vigtig, at maden er hjemmelavet.
Tina køkkenleder og Birthe køkkenassistent, står for alt maden og I det omfang det er
økonomisk muligt, er råvarerne økologisk. Der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.15.
Formiddagsmad kl. 9.00. Frokost mellem kl. 11.00 og 11.30. Eftermiddagsmad mellem
kl. 14.00 og 14.30.

