Børnegården Bison

1.
Lidt om os
Børnegården Bison er en kommunal daginstitution med plads til 90 børn i alderen 0-6 år.
Bison har nogle dejlige rammer, som danner et godt fysisk arbejdsmiljø for både børn og
ansatte.
Vi bestræber os på, at udnytte de til enhver tid givne ressourcer: fysiske, økonomiske og
menneskelige optimalt, så Bison bliver et trygt og inspirerende sted for både børn, forældre
og personale.
Vi tror på, at hvis børn befinder sig i et aktivt og stimulerende miljø med glade, nærværende
og engagerede voksne, har de gode forudsætninger for at lære det de kan og udvikler sociale
og almene færdigheder.
Vi bestræber os på, at tilgodese Bisons børns behov for læring og trivsel i et tæt samarbejde
med forældrene.
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2.
PÆDAGOGISKE MÅL OG PRINCIPPER

Vores vision er, at børn skal have højt selvværd, være nysgerrige,
sociale, kreative og fantasirige.
Dagen i Børnegården Bison skal være præget af glæde, begejstring,
varme, livsappetit, engagement, udfordringer og kreativitet.
Ud fra værdierne: inklusion, tryghed/tillid og nærvær vil vi arbejde med,
sprog, motorik, social læring, omsorg samt overgange til
vuggestue/børnehave og skole. Disse hovedområder mener vi, styrker
barnet i dets mestring og livsduelighed.

Gennem en vekselvirkning af planlagte og spontane aktiviteter vil vi støtte børnenes
sociale, følelsesmæssige, motoriske og sproglige udvikling.
Vi vægter udelivet højt, ligesom legen og de spontane ideer har høj prioritet.

3.
Læringsforståelse
Vi ser barnet som unikt med ressourcer og kompetencer som fundamentet for læring,
udvikling, trivsel og livsglæde.
Det er vigtigt, at barnet er aktivt og vedbliver at være motiveret for læring og
udvikling. Vi har respekt for det enkelte individ. Barnet skal opleve frihed og
demokrati ved, at have valgmuligheder og være medbestemmende.
Barnet lærer i fællesskabet og ses som en ressource og vigtig medspiller.
Barnets følelser er af afgørende betydning for dets udvikling. Det er derfor vigtigt, at
skabe trygge rammer, så barnet via succesoplevelser får mod til at lære nyt.
Læreprocessen er betinget af gode sociale og betydningsfulde relationer.
Barnets læring og udvikling sker via legen. Det er vigtigt, at barnet får mulighed for og
tid til, at fordybe sig i legen.
Der sker hele tiden medlæring. Det vil sige, at barnet ubevidst registrerer anden
påvirkning end den direkte. Barnet lærer af det, vi siger, og af måden vi siger det på.
Derfor må læring understøttes og kædes sammen med gode oplevelser.
Ved at give barnet forskellige kulturelle og mangfoldige oplevelser, bidrager vi til at
danne et nuanceret syn på verden.
Læring foregår i en dynamisk proces, så den voksne må være åben overfor egen læring
og udvikling for at varetage og understøtte barnets læreprocesser.
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4.
Leg
 leg er det redskab, hvormed børn lærer om sig selv og om deres omgivelser.
 I legen er handlinger på barnets egne betingelser.
 leg kræver og skaber fantasi.
 leg kræver og skaber kreativ tænkning.
 leg kræver og skaber sprog/kommunikation.
 leg kræver og skaber interesse for andre og andres ideer.
I Bison er der gode betingelser for leg. Vores hus rummer mulighed for, at børnene
kan trække sig tilbage i små rum og lege uforstyrret. Vi forsøger at lave så få
afbrydelser som muligt i løbet af dagen, så børnene får mulighed for at lege
uforstyrret. Hvor vi vurderer, der er behov for vejledt deltagelse, indgår pædagogerne i
børnenes leg og guider dem i eksempelvis sociale spilleregler.

5.
Udeliv
Vi er så privilegerede at bo lige midt i naturen, og det benytter vi os af dagligt. Vi går
mange ture i omegnen, og alt efter årstiden plukker vi blåbær, hyben, hyldebær m.m.
Vores legeplads er indrettet spændende og udfordrende med mange muligheder for
motorisk udfoldelse. Den er indrettet, så der er plads til store armbevægelser.
Vi har cykel/mooncarbane, klatrestativer, balancebomme, sandkasser, græsarealer og
skønne hyggekroge. Her er plads til at lege med vand, lave bål, spille fodbold m.m.
Desuden har vi et halmhus, som også bruges om vinteren.
I uderummet er der højt til loftet og andre muligheder end inde i huset! Når vi er ude
giver det mindre støj, færre konflikter og dermed mere ro for børnene.
Udeliv giver mulighed for motoriske udfordringer og masser af frisk luft. Det gør
børnene mere robuste og smitterisiko mindskes.
Udeliv giver mulighed for at følge årets gang på nærmeste hold, desuden stimuleres
både fantasien og kreativiteten.
To gange om året er børnehavebørnene i skovbørnehave. Vi tror på, at gode
naturoplevelser er med til at gøre børn miljøbevidste og lærer dem at passe på naturen.
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6.
GRUPPER
Bison er delvis struktureret og en åben-plan afdeling med tre grupper: Aberne som er
en vuggestuegruppe, Girafferne og Elefanterne som er aldersintegrerede
børnehavegrupper.
Vi har valgt en kombination af strukturerede aktiviteter i den enkelte gruppe og åbent
plan.
Der er også fokus på fordybelsestid. Hver gruppe har fast tid afsat hertil. Børnene
bliver aldersopdelt alt efter behov ved forskellige aktiviteter.

7.
Rumopdeling
I børnehaven har vi mange rum, som alle er indrettet til forskellige formål. Vi har rum
til de mere stille aktiviteter, som at spille, tegne, sy og lignende. Vi har rum til mere
støjende og pladskrævende lege og derudover har vi et køkken, malerværksted og
træværksted.
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8.
FORÆLDRESAMARBEJDE
Vi lægger stor vægt på en åben og ærlig dialog med forældrene. Vi bestræber os på at
informere jer om det, der vedrører barnet. Ligeledes ser vi meget gerne, at I giver os
besked om hændelser hjemmefra - store som små - som kan have betydning for
dagligdagen i børnehaven. Dette kan være med til at gøre afstanden mellem hjemmet
og institutionen så lille som mulig.
Den daglige kontakt.
Den daglige kontakt er vigtig og du/I er velkommen til at være i Bison så meget, som
du/I har tid og lyst til og barnet har behov for.
Der er altid en kop kaffe eller te.
Forældremøder.
Der afholdes 1-2 forældremøder årligt.
Forældresamtale.
Alle får en samtale efter 3 mdr. samt en førskolesamtale.
AFLEVERING OG AFHENTNING
Jeres barn er afleveret, når I har hilst på en fra personalet.
Husk at sige farvel til husets ’vagthund’ (det fremgår af opslagstavlen hvem det
er dag for dag), så vi er klar over, at barnet er hentet.
Hvis jeres barn skal afhentes af andre end jer selv, beder vi jer altid, skrive det på
Tabulex.
Det er der muligt, at giver permanent tilladelse til, at andre f.eks. andre børns forældre
eller søskende må afhente barnet.
Har dit barn været ked af det ved afleveringen, er du altid meget velkommen til at
ringe og høre, hvordan det går.

9.
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En typisk hverdag i Bison
6.30 Børnehaven åbner. Der er tilbud om morgenmad indtil kl. 7.30.
Alle børn, der ønsker morgenmad, afleveres inden kl. 7.20.
7.30 Vuggestuebørnene går på abestuen.
8.00 Børn og voksne fordeler sig i de forskellige rum og går i gang med leg og
aktiviteter på tværs af grupperne. Fra kl. 8 vil der oftest være en voksen fra hver
gruppe.
9.30 Starttidspunkt for planlagte/spontane aktiviteter og ture ud af huset.
10.30 Vi rydder det op vi har været i gang. Vi samles gruppevis og holder rundkreds,
hvor vi synger, leger og snakker om løst og fast.
11.00

Vi vasker hænder og spiser madpakker i vores faste spisegrupper.

12.00 Vi trækker i tøjet efter vind og vejr og går på legepladsen, hvor vi får masser
af frisk luft, cykler, klatrer, graver osv. Børn med behov for et hvil bliver puttet.
14.00

Vi spiser eftermiddagsmad og derefter er der leg og forskellige aktiviteter.

16.00

En del af huset lukkes.

17.00/16.00 om fre. Bison lukker
Når børnene bliver hentet, fortæller vi gerne om dagens hændelser og oplevelser ellers spørg!
Fælles information skrives på forældreintra.

Åbningstider: Mandag–torsdag kl. 6.30 - 17.00
Fredag kl. 6.30 – 16.00
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10.
PERSONALESAMARBEJDE
Vi er en blandet personalegruppe, der forsøger at udnytte hinandens ressourcer og
kompetencer bedst muligt. Det gør vi ved, at give hinanden lov til at gøre det, vi hver
især er gode til, så børnene oplever engagerede og glade voksne.
Vi vægter engagement og ansvarlighed højt.
Vi giver hinanden mulighed for personlig og faglig udvikling f.eks. gennem
kursusdeltagelse.
En gang om året holder vi pædagogisk dag.
Personalemøder afholdes hver måned.

11.
ANSATTE
NAVN

STILLING

Annette Baand Graavett
Kirsten Mathisen
Indira Graulund
Ayfer Güldiken
Morten Bundgaard
Julie B. Møller
Bitten Søndergaard
Ove jensen
Else Jensen
Bente Kjeldgaard
Bonnie Jacobsen
Inge Nordlund
Karina Lyng Jensen
Maria Severinsen
Kate Andersen
Türkia Ibrahim
Karin Lykke Jensen

Daglig leder
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Medhjælper
Medhjælper/rengøring
Administrativmedarbejder

12.
INSTITUTIONENS LEDELSE
Lederen har den daglige pædagogiske og administrative ledelse. Lederen har
ansættelse– og afskedigelseskompetence.
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Ledelsesteamet består af skoleleder og kontraktholder Peter Bech Milsgaard, viceskoleleder Gert Lorensen samt daglig leder af dagtilbud, SFO og klub Annette Baand
Graavett.
Ledelsesteamet er sagsbehandler for bestyrelsen.
Teamet udmønter bestyrelsens beslutninger og er sammen med kontraktholderen
ansvarlig for budgettet.

13.
SAMARBEJDSPARTNERE
Kommunalt.
Som kommunal institution er vores arbejdsgiver Skanderborg Kommune.
Vi arbejder i en kontraktstyret enhed sammen med skolen med skolelederen som
kontraktholder. Vi arbejder tæt sammen omkring alt, der vedrører børnene.
Vi samarbejder med psykologer, tale-hørerlærer, socialrådgivere og sundhedsplejersker, når der er behov for det. Dette foregår i et samarbejde med jer forældre
efter behov.
Forældre og personale kan hente råd og vejledning om småbørn hos PædagogiskPsykologisk Rådgivning i Fagsekretariatet for børn og unge.
Bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen holder ca. 12 møder om året.
Udover de formelle opgaver, så som løbende budgetopfølgning (forbrug),
ansættelse af personale m.v., handler arbejdet i bestyrelsen om det overordnede og
principielle omkring samdriften.
Der er i bestyrelsen nedsat et udvalg til udarbejdelse af forslag til forretningsorden for
bestyrelsen. Der vil komme opdatering på hjemmesiden, når der er nyt.
01.08.11 blev der givet dispensation til samdrift mellem Gl. Rye skole og Børnegården
Bison. Dette indebærer, at skole og daginstitution har fælles ledelsesteam med
skolelederen som kontraktholder. De to institutioner har én fælles bestyrelse.
Bestyrelsen består af 9 forældrerepræsentanter - 3 valgt for Bison og 6 valgt for skole
og SFO, 2 personalerepræsentanter fra begge institutioner samt 2 elevrepræsentanter.
Ledelsen varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i møderne.
Forældrerepræsentanterne i Bison vælges for 2 år ad gangen på årsmøde, der afholdes
medio april.
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Lokalt
Ca. 1. april starter kommende skolebørn i Bisonbanden, som har lokaler på skolen. Det
sker i et tæt samarbejde med skole og SFO. I maj/juni holder vi et møde med skolen
om de kommende børnehaveklassebørn. Vi informerer om børnegruppen generelt og
evt. om enkelte børn efter behov. Vi videregiver kun oplysninger efter aftale med det
enkelte barns forældre.
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Det er en stor hjælp for alle, hvis I skriver navn på alt, I medbringer i Bison.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Barnets rum
Dit barn får et rum til tøj m.m. Det er jeres ansvar som forældre, at der hver dag bliver
ryddet op på rummet.
Støvler og sko skal stå på rummet - af hensyn til rengøringen!
HUSK: Hver fredag skal rummet ryddes helt, så der kan blive gjort rent.
Tøj
Det er nødvendigt at medbringe praktisk tøj til al slags vejr - såsom regntøj,
gummistøvler, hjemmesko og almindelige sko - og ha’ altid et ekstra sæt tøj liggende i
børnehaven.
Vi forventer, at der er navn i tøjet.
Af hensyn til rengøring skal der dagligt ryddes op på barnets rum, støvler – sko må
ikke stå på gulvet. Fredag skal rummet tømmes helt.
Frugtposer
Barnet får en frugtpose når han/hun starter. Heri kan barnet medbringe dagens frugt.
Legetøj
Børnene må gerne have noget af deres eget legetøj med i børnehaven. Vi påtager os
ingen ansvaret for det.
Særlige dage og uger
Særlige dage, er de dage I som forældre skal tilmelde jeres børn til leder Annette
Baand Graavett. Der vil via Bison Nyt sendes ud, hvornår der er sidste frist for
tilmelding.
På disse dage lukker Bison, hvis der ikke er børn tilmeldt.
- Mellem jul og nytår – 27. - 31. december
- Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Uge 29
- Uge 30
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Grundlovsdag og juleaftensdag er der ikke mulighed for at melde børn til – her holder
Bison lukket.
Madkasser
Husk at skrive tydeligt navn på madkassen.
Medicin
Vi giver kun lægeordineret medicin til eksempelvis astma. Der skal være tydelig
brugsanvisning med fra lægen, samt navn og cpr.nr. på barnets medicin.
Skoleintra
Det er vigtigt, at I holder Jer orienteret gennem opslagene på skoleintra.
Rygsæk
Hvert børnehavebarn har en rygsæk til brug på ture. Rygsækken må ikke tages med
hjem.
Solcreme
Vi forventer, at børnene er smurt hjemmefra. Vi supplerer om nødvendigt ved
middagstid med en solcreme faktor 15. Børnene skal have en tynd/let t-shirt eller
skjorte med, som de kan have på, når de er ude i solen mellem kl. 12 og 15.
Telefon
For ikke at blokere Bisons tlf., beder vi jer om, at benytte egen telefon til at lave
legeaftaler fra.
Fødselsdage
Børnenes fødselsdage fejres enten i børnehaven eller hjemme hos barnet, efter aftale
med personalet. Dog ikke om onsdagen.

Af sikkerhedshensyn beder vi jer fjerne
alle snore fra barnets tøj.
Vi opfordrer til, at have en ulykkesforsikring på jeres barn.

SYGDOM OG FRI
Hvis Jeres barn er fraværende, vil vi gerne have besked, hvad enten der er tale om
sygdom eller en fridag og helst inden kl. 9.30 på Tabulex.
Holder barnet ferie, vil vi gerne vide det i god tid på Tabulex.
Hvornår er barnet raskt?
Når det kan klare at være i børnehaven blandt andre børn. Barnet skal kunne deltage i
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aktiviteter, der er planlagt til den enkelte dag - f.eks. udflugter, gåture eller aktivitet på
legepladsen. Se også pjecen om syge børn i institution/dagpleje, eller se:
www.sygeboern.dk

OPRYDNING INDE OG UDE
Vi prøver at lære børnene, at i Bison hjælper vi hinanden med at rydde op både inde og
ude. Vi forventer, at I som forældre støtter op om det. Det kan I bl.a. gøre ved
at huske jeres barn på, at man ikke går hjem fra legepladsen uden at rydde noget op.
Bliver barnet hentet inde i institutionen, skal barnet med respekt for de børn det evt.
leger med, hjælpe med at rydde helt eller delvist op, inden barnet går hjem.
ARRANGEMENTER
I løbet af året har vi en række tilbagevendende arrangementer og traditioner. Til nogle
af disse inviteres hele familien. Hold jer orienteret på skoleintra.
Ved arrangementer/ture hvor forældrene deltager, har
forældrene selv ansvaret for eget/egne børn.

Arbejdsdag.
En gang om året mødes børn og forældre til en fælles arbejdsdag, hvor vi reparerer
legeplads, maler, syer og meget andet.
Bedsteforældredag.
Hvert andet år inviteres Elefanternes og Giraffernes bedsteforældre på besøg.
Vi drikker kaffe og saftevand og spiser hjemmebagte kager og boller
og vi synger og leger sanglege. Aberne holder ikke bedsteforældredag.
Bisons fødselsdag.
Vi fejrer Bisons fødselsdag den 9. marts med fælles morgenmad for børn, forældre og
personale.
Grillfest.
Inden sommerferien er der sommerfest, hvor børnehaven tænder grillen og de
kommende børnehaveklassebørn underholder.
Julefrokost.
En dag i december holder vi julefrokost, så børnene også oplever at spise julefrokost
på deres "arbejdsplads".
Gymnastik.
Fra efterårsferien til påske låner vi hallen på skolen en gang om ugen. Grupperne
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benytter den på skift.
Skovbørnehave.
14 dage i maj og igen i september "flytter" Elefanterne og Giraffernes ældste og
mellemste børn på skift i skovbørnehave.
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