Vigtige oplysninger om Sneglehusets hverdag og fastsatte rammer.
 Åbningstider: Fra kl. 6,15 – 16,30. Torsdag til 17,30 efter forudgående aftale
med Sneglehuset, da forældrene sjældent har haft brug for det. Fredag lukker
Sneglehuset kl. 16,00


Madpakker. 2 madpakker hver dag – undtagen tirsdag. Husk navn på madkassen og
hjælp jeres barn/børn, med selv at sætte maden i det rigtige køleskab. Det første køleskab er
til frokost og den anden til eftermiddagsmaden. På kvisten for de store børn, er det samlet i
et køleskab.



Morgensamling flere gange ugentlig. Ca. kl. 9,00 hvor vi synger, rimer og leger.



Frugt og brød. Det foregår lige efter samling. Frugten betaler Sneglehuset. Boller eller
brød, er vi så heldige, at I forældre på skift, kommer med. Vi vil gerne, at alle forældre
tager del i det, da det ellers nemt kan blive nogle få, som skal bage mange gange. – Et lille
regn stykke- 1 gang om måneden, med en dagsration på ca. 35 boller, eller andet tilsvarende,
for hvert barn. Hermed er der boller/brød hele året rundt og alle hjælper hinanden.



Madpakker. Ca. kl. 11,00. Undgå de søde ”tilbud” i frokost madpakken. Børn har brug for
god energi til resten af dagen. Vi sender det mad med hjem, som ikke bliver spist, så I kan
holde øje med, hvad og hvor meget barnet har spist.



Eftermiddagsmad. Ca. kl. 14,00.



Tirsdag: Madpakkefri- hele dagen. Vi skifter med kolde og lune retter. Vi vil samtidig
gerne give børnene et bredt viden om forskelligt mad og sunde kostvaner. Vi ser og smager
på sure og søde frugter og grønsager.



Onsdag: Svømning. De store børn svømmer 10 gange i vinterhalvåret. Barnets ryg taske er
pakket med svømmetøj og madpakke, da vi spiser madpakken i hallen inden hjemturen. I vil
altid høre nærmere inden efterårsferien.
Cykelture. I løbet af foråret ( nærmere besked i månedsbladet ) påbegyndes cykelturer, i
den udstrækning det er anført på den månedlige kalender. Det gælder alle børn, på nær de
mindste. Betegnelsen ”cykel” kan også være en løbecykel eller andet lignende.



Ude dag. Gælder ikke for de mindste. På de anførte ude dage på kalenderen, forstås der
oplevelser andre steder end i og omkring Sneglehuset. Der medbringes mad og drikkedunkstrømper, bukser og underbukser. Endvidere ble, hvis det er nødvendigt. Helst Sneglehuset
rygtasker, hvis ikke, skal de kan lukkes foran.



Alt tøj, samt udetøj og fodtøj, vil vi gerne have, at der navngives.



Hvile/sovetid. Hvis jeres barn/børn har brug for hvile over middag og ikke længere sover i
barnevogn, skal der medbringes en junior stræklagen. Medbring også om nødvendigt pude,
sovebamse, sut eller lignende. Sneglehuset har sovetæpper til hvert barn.



Barnevogn – bleer og helst også babyalarmer, medbringes selv.



Fredag. Alt i barnets garderobe, skal tages med hjem hver fredag.



Mødetid. En god start på dagen for alle børn er, at være i Sneglehuset, senest til
samlingstidspunkt kl. 9,00.– Ellers, vil vi gerne, at I ringer, da alle parter hermed er
forberedte på, om barnet holder en fridag, er syg eller blot kommer senere.



Legetøj. Må kun medbringes om fredagen. Børnene har selv ansvar for de ting de
medbringer.



Fødselsdage. Børnehavebørnene kan holde fødselsdag både i Sneglehuset og hjemme hos
barnets forældre. Vuggestuebørnene holder fødselsdag i Sneglehuset. Sneglehusets børn
laver en lille gave til fødselsdagsbarnet. Hvis fødselsdagen bliver afholdt i Sneglehuset, må
der medbringes frugt og lidt kage til barnets gruppe, og resterne tages herefter med hjem.
Hos vuggestuebørnene fra 0-2 medbringes helst ingen slik og herefter i begrænset omfang.



Ferier. I får en seddel med hjem, eller vi hænger et opslag på tavlen.

 Sneglenyt: Udkommer hver måned. Stor opfordring til at læse
siden, da I ellers går glip af aktuelle beskeder og informationer.


Sneglehusets hjemmeside. www.bornehavensneglehuset.dk
Der kan I se, alt vedrørende Sneglehuset. Også mange flotte billeder fra hverdage og
fødselsdage. Vi prøver hele tiden, at holde den opdateret. Er også nu på Face book, hvor I
kan følge med i begivenhederne ved at gå ind på Bornehave og vuggestue Sneglehuset.



Sprogvurdering. Når jeres børn er blevet 3 år, vil I få tilsendt en mail fra pædagog Rikke
Damgaard, som er Sneglehusets sprogansvarlig. Har I brug for at vide inden da, hvad det
indbefatter, kan I til en hver tid, kontakte Rikke.



Forældresamtaler. Når barnet har gået i Sneglehuset ca. 3 mdr. vil vi gerne høre, hvordan I
befinder jer, og vi vil fortælle om vores iagttagelser.
Herudover, vil I blive tilbudt en samtale for hvert år, barnet fylder. Til disse samtaler fra de
fylder 2 år, vil der blive tilsendt jer et nemt spørgeskema, som I udfylder elektronisk og det
samme gør vi, så vi har en fælles beskrivelse, forståelse og dialog omkring jeres barns
udvikling i leg, trivsel, hverdagsaktiviteter, sanse/motorisk, socialt og sprogligt udvikling.
Når barnet forlader Sneglehuset, som regel i forbindelse med skolegang – førskole, som er
1.maj, bliver der forinden en overdragelses-samtale, i samarbejde med den skole I vælger til
jeres barn.



Årlige arrangementer og aktiviteter, hvor Sneglehusets bestyrelse, som er valgt af
forældrene, forventer at alle, så vidt det kan lade sig gøre, tager andel i.
Generalforsamling i april måned.
Sneglehusets årlige fødselsdag med fællesspisning i august måned.
Arbejdsfredage 2 gange årligt. – Her forventes deltagelse mindst 1 gang årligt, eller på
anden vis hjælp i løbet af året. Har man ikke mulighed for det i løbet af året, kan man
indsætte kr. 500 på konto 7670 - 2128341 til materialer. Den første arbejdsdag ligger
april/maj og efterårets arbejdsdag er den 1. fredag i september.

Julearrangement med fællesspisning og dans om juletræet for hele familien i december.

