Velkommen til

Delfinen

Nyttige ting at vide om
“den første store dag”

Kære
Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen.
Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal
ske mange ting i de næste år, og vuggestue/børnehaven
bliver en central del i jeres liv.
Vi er godt klar over at I overdrager os et stort ansvar.
Derfor vil vi gøre vores yderste for at passe – og passe på

Delfinen har en god og indarbejdet struktur, hvor ledelse,
ansatte og bestyrelse arbejder tæt sammen efter en enig
plan som har et centralt punkt: Barnet!
Men den store succes kræver også et godt samarbejde med
jer som forældre og derfor vil der, udover den
daglige kontakt, være
forskellige arrangementer i løbet af året hvor vi
kan lære hinanden og
hinandens børn bedre at
kende.

Vores fysiske rammer:
Vi bor i en stor gammel villa i 2 etager plus indrettet kælder med mange kroge og hyggelige værelser, der giver en
god atmosfære og giver plads til dejlige legeoplevelser for
både piger og drenge store som små. Vores hus giver plads
til 2 vuggestueafdelinger + 3 børnehavegrupper.

Hvor mange er vi:
70 børn "
44 børnehavebørn
26 vuggestuebørn".
17-18 fastansatte
løse vikarer og studerende
- og de er søde alle sammen!

Delfinens mål:
I Delfinen ønsker vi at skabe et miljø, hvor tryghed,
respekt, omsorg, nærhed, glæde, selv- og medbestemmelse, udfordringer og oplevelser er kodeord, som i praksis
danner grundlag for det daglige pædagogiske arbejde.
Vi ønsker at være med til at give barnet selvværd og redskaber, så det kan klare livets udfordringer. Vi vil være
opmærksomme på, hvordan vi imødekommer barnet og
dets ønsker, også selvom vi ikke kan/vil opfylde ønsket.
Vi vil gerne give plads og rum til leg, da
børn i legen udvikler mange kompetencer
(forhandlingsevne, sociale færdigheder,
koncentration, kreativitet, fantasi, initiativ, evne til at lytte, evne til at løse problemer).
Det er gennem samværet med andre,
egne initiativer, fælles aktiviteter, kreative
og praktiske gøremål og kulturelle udfoldelser, at det enkelte barn udvikler sig.

Pædagoiske grundholdninger
Vores grundtanke er at barnet skal lære at tage socialt og
personligt ansvar i forhold til sig selv og andre gennem
selv/medbestemmelse.
Det sociale ansvar handler om, hvordan vi er over for hinanden i familien, gruppen, samfundet og verden.
Det personlige ansvar,
er det ansvar, vi har for
vores eget liv – fysiske,
psykiske og mentale
sundhed og udvikling.
Ved at tage socialt og
personligt ansvar i forhold til sig selv og
andre mener vi børnene rustes til at kunne
navigere bl.a. i de forskellige familiemønstre som findes i vores samfund i
dag.

Delfinens faciliteter
Indendørs:
Da vi er både en vuggestue
samt børnehave er huset delt
op i fællesrum samt separate
afdelinger.
I stueetage er der garderobe
med skabe til hvert enkelt
barn samt tørreskabe til vådt
tøj. Vuggestuen med pusleog vaskerum ligger i den ene
ende og børnehaven i den
anden adskilt af glasdør, så de
store kan være i fred.
Vuggestuen har separat udendørs soveafdeling.
På 1. sal er der 2 aktivitetsrum til
børnehaven med udvidede
tegne/malefaciliteter, udklædning/teater samt en computer,
som bruges i samvær med en
voksen. Derudover et kontor.
I kælderen er der et stort tumlerum med diverse
puder/madrasser, bolde til
fysisk udfoldelse og motorik/
musikøvelser. Lille tumleboldrum, lang gang til boldspil og
susen frem og tilbage samt maleværksted.
Derudover flere depotrum.

Udendørs:
Legeplads med stor sandafdeling,
legeklatrehus, afskærmet boldplads,
vand/jord plaske område, buske til at
leg skjul i. Arealerne er ikke meget
store, men de er godt og praktisk
indrettet med gode udfoldelsesmuligheder.

Forældreforening
Vi har en aktiv og entusiastisk forældreforening, der får knyttet børn, medarbejdere og forældre sammen gennem forskellige frivillige
arrangementer som gør, at Delfinen bliver meget mere end
blot en børneparkeringsplads.

Mad- og bleordning
Vuggestuen har en frivillig bleordning som
dog stort set alle tilmelder sig.
Børnene får serveret
frokost hver dag. En
sund blanding af
varm-og kold mad
lavet af gode råvarer.
Vores “køkkenchef” bestræber sig på en alsidig menu hvor
både frugt og grøntsager indgår. Er der råd til lidt økologi,
så flotter hun sig gerne. Ordningen i børnehaven er forældrebetalt.

Turprogram
Børnene kommer så ofte, som det kan lade sig gøre, på tur
i nærområdet . Vi tager både til stranden, i skoven, ser på
toge og finder måske en hyggelig legeplads. Børnene er i
små grupper, så der er godt
og tilstrækkeligt opsyn.

Lærerplan
Delfinens lærerplan er institutionens skriftlige arbejde om,
hvordan vi arbejder i det daglige – principper – grundideer
og metoder. En sådan plan bliver hvert år revideret for at
sikre, at det der beskrives med ord, er en afspejling af det
arbejde der foregår i Delfinen.
Vi kan desværre ikke få plads til alle de praktiske
informationer i dette velkomstskriv, så derfor kan du se
mere til os på:
www.gentoftekommune.dk/delfinen

Vi glæder os til at se dig
og dit barn!

Åbningstider
Vi har åbent alle ugens hverdage fra kl. 6.30 - 17.00.
Hellerupvej 18, 2900 Hellerup
Telefon 39 61 32 33

