Vi vil gerne byde jer velkommen til Gjessø Børnehave.
Vi håber på et godt samarbejde,
og I er altid velkomne til at spørge personalet,
hvis der er noget, som I er i tvivl om eller undrer jer over.

Børnehavens ledelse
Skoleleder Jens Møller er overordnet leder
Daglig leder er Dorte Østergaard Pedersen
Se beskrivelsen af ”Gjessøs Børn” på porten til ”Gjessøs Børn”, under ”Skolen”!

Adresse
Gjessø Børnehave
Hedehusvej 2B
Gjessø
8600 Silkeborg

Telefon nr.
Direkte til børnehaven: 30 58 31 52
Daglig leder: 89 70 34 35 / 40 43 72 78

Mailadresse
Gjesso.Bornehave@silkeborg.dk

Hjemmeside
http://gjessoe-skole.skoleporten.dk

Åbningstider
Mandag og tirsdag kl. 6.30 - 16.45
Onsdag og torsdag kl. 6.30 - 17.00
Fredag
kl. 6.30 - 16.00

Vi er følgende personale i børnehaven:

Dorte: Daglig leder

Tina: Pædagog
Primærvoksen
hos ”Troldene”

Bente: Pædagog
Primærvoksen
hos ”Dragerne”

Rikke: Pædagog
Primærvoksen
hos ”Troldene”

Jacob: Pædagogmedhjælper
Primærvoksen
hos ”Dragerne”

Inge: Pædagog
Primærvoksen
hos ”Dragerne”

Vores værdigrundlag er udarbejdet med afsæt i Silkeborg Kommunes
sammenhængende ”Børne- og Unge-politik ”.

Værdigrundlag
At barnet har ret til at blive set, hørt og forstået.
At vi anerkender det enkelte barns ressourcer og behov.
At børnene lærer at respektere hinandens forskelligheder.
At alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet.
At skabe tid og plads til børnenes leg og læring.
At have en åben og udviklende dialog mellem personale, børn og forældre.

Børnegrupper
Børnene er delt i 2 aldersopdelte basisgrupper ”Trolde”
(de yngste og ’mellemste’ børn) og ”Drager” (de ældste
børn).

Dagsrytme
Vi åbner kl. 6.30.
Der tilbydes morgenmad til ca. kl. 7.30.
Ca. kl. 9.00 samler vi børnene. De spiser brød, grønt m.m. fra deres medbragte
madpakke.
Herefter er der forskellige aktiviteter og leg, ind til der er samlingsstund ca. kl.
11.15 i basisgrupperne. Her enten synger, snakker, læser historie eller leger vi, ind
til vi skal spise.
Vi spiser frokost (madpakke) ca. kl. 11.30 i basisgrupperne og herefter er vi på
legepladsen, dog undtagen de børn, der sover til middag.
Ca. kl. 14.00 samler vi igen børnene til en hyggestund, hvor børnene spiser deres
madpakker. Når vejret er godt, spiser vi udenfor.
”Børneklasse”
De ældste børn i børnehaven er sammen med 0. klasse i ”Børneklasse” 3 gange om
ugen; Mandag og torsdag fra kl. 8.30 - 9.30 samt onsdag fra kl. 9.30 -12.30.
Børnene går mandag og torsdag til morgensang på skolen kl. 8.15.
I kan læse mere om ”Børneklassen” på porten til ”Gjessøs Børn”.

Forældresamarbejde
Vi vægter samarbejdet med jer forældre højt i Gjessø Børnehave.
Vi ønsker, at vi har et ærligt og godt forhold til hinanden med gensidig respekt.
Informationer om, hvad der sker i børnehaven, sker via Intranettet.
Vi afholder forældremøder og har en fællesbestyrelse med Gjessø Skole og
Skolefritidsdel.
Det er vigtigt for jeres børn, at I er positive overfor børnehaven. Jeres holdning
bliver også barnets holdning. Skulle I have anledning til andet, er vi altid parate til
en snak, ligesom vi kontakter jer, hvis der er behov herfor.
I vil blive tilbudt en samtale før opstart i børnehaven, når jeres barn har gået i
børnehaven i ca. 3 mdr. og ligeledes inden skoleindskrivning, der som regel er i
januar måned. Vi mødes også for at drøfte barnets trivsel, hvis der er behov herfor.
I er meget velkomne til at komme til os med ønske herom, ligesom vi også
kommer til jer.

Samarbejde med dagplejen i Gjessø
Vi har gennem mange år haft et godt og nært samarbejde med dagplejen.
Dagplejerne kommer på besøg med deres børn hver onsdag formiddag, dog
undtagen den sidste onsdag i måneden. Her er de i stedet samlet til ”heldagsdagpleje” i klublokalerne på skolen.
Vi finder det meget værdifuldt, at børnene fra dagplejen lærer børnehavens
rammer samt personalet i børnehaven at kende, at de møder de børn, de skal gå i
børnehave med, og at dagplejere og børnehavepersonalet lærer hinanden at kende.
Det giver en stor tryghed for børnene, når de begynder i børnehave.
Børn og personale fra børnehaven kommer også på besøg hos dagplejerne samt
deres børn.

Morgensang
Hver fredag er der morgensang i børnehaven for alle skolebørn og børnehavebørn
fra kl. 8.15 til ca. 8.30. Forældre er også meget velkomne.

Læreplanstemaer
”Barnets alsidige personlige udvikling”,
”Sociale kompetencer”,
”Sprog”,
”Krop og bevægelse”,
”Naturen og naturfænomener” og
”Kulturelle udtryksformer og værdier”.
Vi arbejder med alle læreplanstemaerne hele året.

