FORVENTNINGSBLAD TIL NYE FORÆLDRE I
WIEGAARDENS NATURBØRNEHAVE

• Med dette forventningsblad vil vi gerne byde velkommen til
hele familien. Det er også jeres børnehave, hvilket betyder
at I har mulighed for at låne børnehaven i weekenden til
f.eks. familiearrangement, børnefødselsdag, legedag o. lign.
Blot skal der selvfølgelig være ryddet op og støvsuget, så
der er klart til os og rengøring mandag morgen.
• Når du kommer her, er det vigtig at du er interesseret i dit
barns hverdag og de andre børn. Det er en god ide at lære
børnenes navne og hilse på de øvrige forældre. Hvis du
engang imellem har tid – så værsgo´ og tag en kop kaffe –
sæt dig ned og se hvad der sker.
• Vi sætter pris på at du er loyal mod personalets
beslutninger, selvfølgelig med ret til at være nysgerrig og
undrende over, hvad og hvorfor vi gør, som vi gør. Kom og

spørg. Hvis der opstår noget konkret med dit barn, så kom
og tal med os - så vi sammen kan hjælpe dit barn. Vi er her
for at dit barn skal have en god dag – hver dag.
• Vi vil gerne opfordre til at I bliver logget på ”min
institution” første gang inden for en uge. Her kan I læse
om aktiviteter, informationer, nye tiltag og melde barnet
fri/syg/ferie. Det er vigtigt at I overholder diverse
deadlines for tilbagemeldinger, da systemet ellers låser jer
ude, og derefter betragter barnet som frameldt til evt.
ferie. Husk også at tjekke vores Facebook, der bliver
opdateret så godt som dagligt.
• Vi har en lang tradition for at man som forældre og/eller
bedsteforældre altid er velkomne til at deltage i vores
hverdag, aktiviteter, udflugter og særlige arrangementer.
I er ALTID meget velkomne. Dog forventer vi at I deltager
aktivt og hjælper til ☺
• For at lette jeres barns hverdag skal der i garderoben
være ekstra skiftetøj. Man får af og til våde strømper,
når man går til fjorden. Man kan have et uheld, hvor alt fra
inderst til yderst skal skiftes. Ligeledes skal der ligge
ekstra vanter og overtøj efter årstiden. Alt forsynet med
navn (se vores garderobepolitik). Brug evt:
www.navnelapper.dk , som også er godt til legetøj mv.

• Er der nogle specielle hensyn der skal tages til dit barn kan
det altid vendes med personalet.

