Kort om Bakkehuset
Bakkehuset er en integreret institution med plads til 66 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn. Der er i Bakkehuset
ansat 1 daglig leder, 7 pædagoger, 4 medhjælpere samt 1 studerende.

Børnehaven er stueopdelt, men fungerer med ”åbne døre”. Dvs. at barnet kan lege med børn fra andre stuer. På den
måde kender alle børn og voksne hinanden. Det betyder, at barnet kan være på en anden stue, når det skal hentes.

Vi har i indretningen af huset lagt vægt på, at der skal være mange kroge og små rum, så der skabes mulighed for at
lege i små grupper.

Et børneliv i institutionen består i høj grad af, at børnene knytter venskaber, leger, eksperimenterer og afprøver
færdigheder og dette foregår jo kontinuerligt hver dag. Vi har en legeplads, som vi bruger rigtig meget. Legepladsen
bærer præg af, at den må bruges af børn og giver dem mulighed for, selv at skabe mindre ”projekter”. Der er mudder,
sand, pinde, klatretræer m.m., men selvfølgelig også mere traditionelle legepladsting som gynger, cykler og
rutsjebane.
For os er det et meget vigtigt ”rum” i institutionen.

Når du afleverer dit barn, er det vigtigt at sige godmorgen til en voksen. Det er for mange børn en tryghed, hvis der er
en fast måde, som I siger farvel på. Vi vil altid gerne hjælpe med at vinke, men sig til.

Du vælger selv, i hvilket tidsrum barnet er i børnehaven, men dagens spontane eller planlagte aktiviteter/ture finder
sted mellem kl. 9.00 og 12.00. De planlagte aktiviteter er målrettet børnenes udviklingsniveau. Inden for denne tid
holder grupperne også samling. I nogle perioder vil der blive arbejdet med udvalgte temaer. Ofte vil der blive sunget,
læst eller underholdt med rim og remser.

Der er mulighed for, at dit barn kan sove til middag.

Fra kl. ca. 16 er børnene primært i alrummet og der vil være to voksne fra alle stuer til stede.

Når du henter dit barn, er det meget vigtigt, at du siger farvel til en voksen fra barnets stue, eller du giver tydelig
besked til en anden voksen om, at dit barn er hentet. Du skal ALTID give besked, hvis det er andre end forældrene, der
henter barnet.

Husk, at det kun er voksne, der må åbne/lukke lågen. Husk, aldrig at lukke andre børn ud, heller ikke selv om de er på
vej hjem.

