Værd at vide om Pilen
Pilen består af to selvstændige huse under
samme ledelse; Børnehuset Grøftekanten og
Børnehuset Valmuen, der begge fungerer
som integrerede institutioner.

En
institution i
børne- og
øjenhøjde

Årlige arrangementer for børn og forældre:
Fastelavn, Blomsterdag, Olympiske Lege,
Pilens fødselsdag, Lucia, forældrekaffe,
påskefrokost, julefrokost mm.

vi

Med denne folder ønsker
som
forældrebestyrelse at give
et indblik i Pilens dagligdag.

jer

I vil kunne læse om hvordan vi som
oplever at have

forældre
i Pilen og hvad Pilen
børn
grundlæggende står for.

Januar 2017

Læs mere på grøftekanten.ltk.dk eller
valmuen.ltk.dk
Vil du vide mere, så kontakt
forældrebestyrelsen via ledelsen eller se
opslag i Pilen.

Velkommen til
Pilen
Fra forældre til forældre0

1

Hvorfor er vi glade
for Pilen ?

Fra den første dag er vi blevet mødt med
tryghed og omsorg for både børn og
forældre.

Børnenes hverdag
Dagen starter stille og roligt, og der er
mulighed for at spise morgenmad.

Som forældre oplever vi …

…

godt samarbejde og god dialog
med de voksne på stuerne

Barnet får en stille start på egen stue.

Ikke alle børn er ens og der er plads til
at imødekomme det enkelte barns
behov.

Eksempler er lege som styrker
robusthed, fokus på antimobning samt
”Lydbyen”, der bliver introduceret
allerede i vuggestuen med lege og sange
om bogstaver.

Der er pauser formiddag og eftermiddag
med hygge, frugt og hjemmebag.
Hviletime efter frokost.

Personalets faglighed kommer til udtryk
via forskellige lege og læring og fysiske
udfoldelser for børnene.

Børnene kommer tit på tur i
nærområdet og der er vekslende
aktiviteter og temaer i husene.

Vi oplever et personale, der er stolte af
deres profession og som sætter en ære i
at tage sig af vores børn.

Leg og læring på tværs af aldersgrupper
fylder hverdagen.

Huset støtter og udvikler børnenes
sociale evner, skoleparathed og
robusthed.

…

…
…
…

mit barn støttes i sin udvikling
med passende udfordringer

her er plads til spontanitet i en ellers
struktureret hverdag

glade børn der udvikler sig
i trygge rammer

der er altid tid til en snak
omkring mit barn

