Personalet

Forældre

Alle Pædagoger i Kastaniehuset har deltaget i Nyborg Kom-

Brug tid på at lære rutinerne i Kastaniehuset når barnet starter,

munes kompetenceudvikling, og har Pædagogisk diplom i

så I kan tale med barnet om hverdagen.

Social Inklusion. Ligeledes har hver stue en pædagog med
diplom modul som sprogvejleder, samt styrket forældresamarbejde.

Det fremmer inklusion blandt børnene når I som forældre f.eks.
kender navnene på de andre børn, Når I taler med barnets kammerater når I henter og bringer og når I støtter op om jeres

Vi tænker fællesskaber på stuen, i små grupper og på tværs

barns venskaber, både i samt udenfor Kastaniehuset. Hjælp

af huset.

børnene til at få legeaftaler med andre.

Vi har fokus på at alle børn er med i et fællesskab, og deler

Tag jer tid til dialog med både børn og personale f.eks. ved

ofte børnene ind i små grupper, der understøtter og udvikler

afhentning af barnet. Stil meget gerne spørgsmål til praksis og

venskaber. Vi ser på det enkelte barns ressourcer og deltagel-

ting der undrer jer.

sesmuligheder.
Vi lytter, støtter, igangsætter aktiviteter der udfordrer, udvikler og skaber fællesskabsfølelse blandt børnene. Vi hjælper
børn med at lære sociale spilleregler, ved at være på sidelin-

jen, sætte ord på det der sker og at være rollemodeller.
Vi er opmærksomme på at I forældre har stor betydning for

Når I er nærværende ved aflevering og afhentning, støtter I barnet i at få et godt liv i Kastaniehuset.
Deltagelse i forskellige arrangementer i Kastaniehuset giver
kendskab til både børn, andre forældre og personale. Kastaniehuset bliver på den måde også jeres sted.

børnefællesskaberne og taler gerne med jer om det.

Når jeres barn oplever at I ser og lytter til andre børn, spejler de
sig i jer og lærer social omgang med andre.

Når vi planlægger traditioner ser vi på deltagelsesmuligheder
for alle børn, udvikling og vi danner grupper, der tilgodeser
børnenes
behov.

På Mit Nyborg / Nembarn (app) kan I se billeder og læse mere
om hvad vi laver i Kastaniehuset. Dette kan ligeledes hjælpe jer
i dialogen om hverdagen, med jeres barn.
Det er også her I opdaterer barnets kartotekskort med kontaktoplysninger, tilladelser og andre vigtige oplysninger.

Kastaniehuset

Kastanievej 1
5800 Nyborg
Telefon: 63337055
E-mail: rlh@nyborg.dk

Velkommen

Den første tid

Børnefællesskaber

Det er nu tid til at starte i vores musik og traditionshus.

Den første dag vil I blive modtaget af en fra personalet, som vil

Alle børn har ret til at indgå i et fællesskab. Det har afgørende

Socialt samspil, læring gennem aktiviteter i mindre fælles-

informere jer om, hvordan I kan forvente, at den første tid kom-

betydning for barnets følelsesmæssige og sociale udvikling.

skaber både på stuen, men også på tværs af alder og stuer er

mer til at forløbe.

en vigtig del af livet i Kastaniehuset.

Vi forventer, at I som forældre afsætter ca. en uge til at give jeres

Musikken og vores traditioner binder fællesskabet sammen

barn en stille og rolig opstart. Det er individuelt, hvor stort behov

og giver læring, glæde og sammenhold i hele huset.

barnet har for at have jer med den første uge, derfor aftales det

Det er vigtigt for os, at I føler jer velkomne.
Når I kommer på besøg, aftaler vi derfor med jer, hvordan
opstarten skal forløbe, og I vil få en rundvisning i huset.
Barnet vil få sin egen garderobeplads, og i børnehaven er
der også en skuffe, som er deres egen til tegninger m.m.

med stuen, når I starter.

Børnene giver plads til hinanden i deres leg.

personale fra stuen deltager og taler om opstarten og afstemmer



Når børnene synger og danser sammen.

forventninger. Hvis barnet flytter fra vuggestuen til børnehaven,



Når børnene hjælper i fællesskabet og f.eks. fejer,

deltager der en personale fra hver stue.
De første måneder vil der helt naturligt opstå mange spørgsmål

noget.

ne/hovedpude.

I Nyborg kommune sprogscreenes alle børn. I Kastaniehuset sker

Vi inviterer barnet på besøg sammen med dagplejen, som

det inden overgang fra vuggestue til børnehave. For de børn der

en del af en tryg overgangen til Kastaniehuset.

kommer fra dagplejen, sprogscreenes børnene indenfor de første

bes i Kastaniehuset.

børn hjælper de mindste i garderoben.


komne til at komme til personalet, hvis I skulle have spørgsmål til

Vi har lavet en CD med vores traditionssange, den kan kø-

Lade børnene hjælpe hinanden f.eks. når de største

I den første uge aftaler vi en startsamtale, hvor forældre og en

I vuggestuen har vi krybber m.m.

læse meget mere om os.



Børnene deler legetøjet.

om ”den nye verden”, som jeres barn er startet i. I er altid vel-

På vores hjemmeside www.kastaniehuset.nyborg.dk kan I

at:



Der er mulighed for at barnet kan sove til middag.

I børnehaven har vi madrasser, hvor I selv medbringer dy-

I Kastaniehuset fremmer vi fællesskabet mellem børnene ved

4 måneder. Der laves handleplaner hvis der er behov, denne inddrages I forældre i, ved startsamtalen.

dækker bord og rydder op.


Have traditionsværksteder, hvor børnene deles op i
mindre grupper på tværs af huset.



Lave fælles musiske oplevelser.

