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VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN
Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.
I skal altid være velkomne til at komme til os, hvis der er noget I har
brug for at tale om. Igennem god dialog og tæt samarbejde er det
vores mål at bevare Børnebissen som et helt unikt pasningstilbud i
Bisserup.
I vores Læreplan kan du læse mere om pædagogikken i Børnebissen.

Børnebissens historie
Børnebissen er indrettet i det oprindelige stuehus til en gård. Det er
huset lige før Lodskroen, når du kører ned mod Bisserup Havn.
Vores hus er et lille bindingværkshus med blå vinduer. Vi har en
have med små urtehaver, jordbærbed, frugttræer og buske,
legeredskaber, legehus og en flagstans.
Børnebissen blev etableret, fordi to forældre manglede
pasningsmulighed til deres børn og ønskede, at det skulle være i
Bisserup. Efter forhandlinger med udvalg i Skælskør Kommune og
møde på Lodskroen med Johannes Christoffersen, som ejer huset,
blev Børnebissen startet op i april 1994. Efter
kommunesammenlægningen har Slagelse Kommune overtaget
driftsoverenskomsten.
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Personale
Stina Reffelt Ahrensberg (leder og socialpædagog).
Inge Nielsen (pædagogmedhjælper).
Maria Brandt Petersen (pædagogmedhjælper).
Vikarer
Vi forsøger at have faste tilkaldevikarer, men vores erfaring er, at
gode vikarer ofte får faste stillinger. Når det sker, søger vi efter nye
gode tilkaldevikarer.
Organisation
Børnebissen er ikke en kommunal institution, som de fleste kender,
men en puljeinstitution. En puljeinstitution er en privat
pasningsordning, som har driftsoverenskomst med kommunen, dvs.
at bestyrelsen for Børnebissen modtager det offentlige tilskud. Den
samlede drift afholdes på baggrund af tilskuddet pr. barn og
bestyrelsen tager selv beslutninger vedrørende anvendelsen af
pengene.
Bestyrelsesarbejdet
Børnebissen er organiseret med en generalforsamling som øverste
myndighed. Børnebissen holder generalforsamling hvert år i februar.
På generalforsamlingen vælger man blandt forældrene en bestyrelse,
der har det overordnede ansvar for driften af puljeinstitutionen
Børnebissen imellem generalforsamlingerne.
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Bestyrelsen består af:
3-5 forældre til børn i Børnebissen valgt på generalforsamlingen for
to år ad gangen. Det er muligt for 2 forældre at sidde i Børnebissens
bestyrelse efter deres barn er stoppet i Børnebissen.
Der vælges 1 til 2 suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen er juridisk ansvarlig for modtagelse af det kommunale
tilskud og for driften af puljeinstitutionen herunder ansættelse og
afskedigelse af personale.
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Bestyrelsen konstituerer sig selv. Medlemmer af bestyrelsen har
tavshedspligt for så vidt angår oplysninger de måtte komme i
besiddelse af i forbindelse med deres virke i bestyrelsen.
Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af bestyrelsen.
Opgaver
Det er forældrebestyrelsens opgave









at deltage aktivt i udviklingen af hverdagen i Børnebissen.
at være arbejdsgiver for personalet.
at samarbejde tæt med lederen og det øvrige personale.
at afholde medarbejdersamtaler.
at evaluere forskellige aktiviteter.
at drøfte Børnebissens Virksomhedsplan og Læreplan.
at drøfte Børnebissens regnskab og budget.
at samarbejde med Slagelse Kommune.

Mødefrekvens.





Budgetmøde.
Generalforsamling.
Pædagogisk lørdag.
ca. 6 – 8 bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsen står til rådighed, hvis forældre ønsker et emne taget op til
diskussion på bestyrelsesmøderne ligesom bestyrelsen altid tager
imod gode idéer, ris og ros.

Lederen deltager, som udgangspunkt, i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen og personalet har et godt og inspirerende samarbejde.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Adresse:
Børnebissen
Bisserup Havnevej 59
4243 Rude
Tlf. nr.:
55 45 90 90
Der er telefonsvarer døgnet rundt. Vi er ofte ude af huset, og der kan
være situationer, hvor vi ikke kan nå at tage telefonen.
Stina mobilnr.:
27415551
E-mail: boernebissen@gmail.com
Hjemmeside: www.bisserup.dk Se underpunkt Børnebissen.
Åbningstid:
Mandag – torsdag

kl. 7.00 - 16.30

Fredag

kl. 7.00 - 16.00

Vi er fleksible i forhold til åbningstiden. Bare giv os besked dagen
før, hvis du har et særligt behov.
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Årets lukkedage
Børnebissen har lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem
jul og nytår. Desuden lukker vi en uge i sommerferien. I februar
bliver familierne spurgt, hvilken uge, der passer bedst.
Visitering og venteliste
Ønsker du dit barn på vores venteliste, skal du kontakte lederen, som
fører ventelisten. Såfremt Børnebissen ikke har børn på ventelisten,
kan kommunen visitere. Slagelse Kommune underrettes om, hvilke
børn, der er optaget i Børnebissen.
Endvidere gælder, at:





søskende til børn, der allerede går i Børnebissen samt børn,
der bor i Bisserup og omegn har fortrinsret til ledige pladser.
barnet kan skrives på ventelisten, når graviditet konstateres.
børn bosiddende i andre kommuner kan, efter
betalingstilsagn, optages på ventelisten.
børn bosiddende i andre kommuner, som påtænker flytning til
Slagelse Kommune, kan optages på ventelisten.

Man er meget velkommen til at komme og se Børnebissen og få en
snak med personalet i forbindelse med opskrivning på ventelisten.
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Forældrebetalingen er i år kr. 2.169,- for børn under 3 år og kr.
1.296,- for børn over 3 år. Der ydes søskenderabat.
Når der er en ledig plads i Børnebissen, visiterer lederen i samråd
med bestyrelsen et barn fra ventelisten efter ovenstående
visitationsregler.
Opsigelse af plads i Børnebissen skal ske skriftligt til lederen inden
den 1. i en måned, hvorefter opsigelsesperioden er af en måneds
varighed.
Når dit barn er sygt eller holder fri
Kontakt os inden kl.8.30, hvis dit barn ikke kommer. Det betyder
noget for den videre planlægning af dagen, hvor mange børn, der
kommer. Hvis der kun er 4 børn i Børnebissen, vil der kun være 1
personale, således sparer vi på personaletimerne, så vi har flere timer,
når der er flere børn.
Sygdom/medicin
Når Jeres barn har en smitsom sygdom, skal I huske at give besked.
Børn med feber/smitsomme sygdomme må ikke komme i
institutionen, både af hensyn til barnet selv og de andre børn. Det er
vigtigt, at vi kan informere andre forældre om smitsomme
sygdomme og tage vores forholdsregler i institutionen.
Børn skal være helt raske og smittefrie og de skal kunne følge den
daglige rytme, når de kommer i institutionen igen.
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Hvis jeres barn bliver sygt i Børnebissen, ringer vi til Jer, så vi kan
aftale, hvornår I henter barnet. Måske trænger barnet til at sove og så
kan vi f.eks. aftale, at vi ringer igen, når det vågner.
Vi giver ikke medicin af nogen art medmindre Jeres barn lider af en
kronisk sygdom og medicinsk behandling derfor er påkrævet i løbet
af dagen. Medicinen skal være lægeordineret.
Ved tilskadekomst tager personalet til Slagelse eller Næstved
Skadestue. Vi kontakter jer altid, så I har mulighed for at komme.
Ferie
For ikke at bruge unødvendige personaleressourcer og fordi vi så vidt
muligt prøver at afvikle personalets ferie, når der er færrest børn,
beder vi jer om at udfylde ferieskemaerne, når vi hænger dem op.
Madordningen
Vi har en madordning, hvor forældrene indbetaler et beløb, som kan
variere efter, hvor mange penge, der er i madkassen. Beløbet er ca.
kr. 250,- pr. måned. Pengene bliver indbetalt via PBS. Pengene bliver
brugt til mælk, morgenmad, knækbrød og frugt samt til frokosten om
fredagen.
Telefonliste
Vi har en telefonliste, hvor alle forældres og personalets
telefonnumre står på. I får en ny, hver gang der er ændringer.
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Tøj
Giv børnene tøj på, som de kan røre sig i. Tøjet skal passe til vejret,
det skal være nemt at få af og på og det skal kunne tåle at blive
beskidt. Sørg for, at der altid er skiftetøj i barnets to kurve i
garderoben. Det er en god idé at tjekke barnets tøj og rydde op i
garderoben hver fredag. Barnet skal altid have gummistøvler og godt
rummeligt regntøj hængende i sin garderobe.
Nøgleord vedrørende påklædning om vinteren: Uldundertøj,
uldsokker, termotøj, vindtæt flyverdragt gerne med
gummiforstærkninger, tykt og stort regntøj, vandtætte og varme
støvler, elefanthue og vanter. Der må ikke være snore i huer og
hætter. Lange halstørklæder frabedes, men små tørklæder eller halsedisser holder godt på varmen.
Til de børn, der ligger ude og sover, er det dejligt med et par uldne
bukser, en god uldtrøje, uldsokker, hue og vanter, der kun bliver
brugt til at sove i, så det er tørt og rent.
Det er helt umuligt for os at kende alt børnenes tøj fra hinanden, så
det er en meget stor hjælp i hverdagen, hvis I er omhyggelige med at
skrive navn i alt.
Sommer og sol
Vi forventer, at børnene har fået solcreme på, når de kommer. Vi
smører igen ved middagstid med en solcreme, som vi indkøber.
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Foruden solcreme anbefaler vi solhat og tyndt tøj på arme og ben. Vi
sørger for skyggefyldte steder på legepladsen og i tidsrummet
mellem kl. 12.00 og 15.00.
Fødselsdag
Denne vigtige dag fejrer vi
naturligvis. Vi fejrer barnet med
lys, flag, pyntet bord og vi synger
fødselsdagssang. Barnet får en gave
fra Børnebissen.

Når vi har spist vores madpakker, holder vi fødselsdagsfesten.
Forældre, bedsteforældre og søskende er velkomne til at deltage
sammen med os.
Nogle forældre laver fødselsdagsfrokost til alle børnene og nogle
forældre laver en lækker dessert, som vi spiser efter madpakkerne.
Det kan være is, lagkage, kage eller frugt mm.
Nogle børn vælger at invitere os hjem, hvilket er en god idé og vi
kommer gerne. Det allervigtigste er, at barnet får en dejlig fødselsdag
og ikke at familierne føler sig forpligtet til at diske op med det helt
store udstyrsstykke.
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Legetøj
Vi vil helst, at børnene leger med det legetøj, som vi har i Børnebissen. Vi henstiller til, at børnenes eget legetøj bliver derhjemme, da
medbragt legetøj kan give unødige konflikter. Man må selvfølgelig
gerne have sovedyr med og hvis man har noget, som man helt vildt
gerne vil vise til de andre børn, er det også i orden en sjælden gang i
mellem.
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Kostpolitik - Økologi
Det er vigtigt at se på, om børnenes kost byder på nok energi til deres
store aktivitetsniveau, trivsel og glade liv. Det kræver en god, solid
kost og derfor vil vi undgå, at børnene stiller deres sult med tomme
kalorier og mad, som kun mætter kortvarigt.
De føde/ og drikkevare vi køber og bruger i Børnebissen er
økologiske. Vi arbejder også for at bruge lokalevare i det omfang det
er muligt.

Morgenmad
Til de børn, der kommer tidligt, er der morgenmad.
Den består af én af følgende menuer:
 Grød med mælk og rosiner og evt. mandler eller nødder.
 Havregryn med mælk.
 Brød eller boller med smør.
 Et stykke rugbrød fra madpakken.
Børnebissen serverer mælk og vand til morgenmaden.
Frokost
Hver fredag laver børn og voksne frokost sammen i Børnebissen:
 ovn- og gryderetter med kartofler, pasta eller ris.
 fisk på mange måder.
 supper med brød til.
 rugbrød med pålæg.
 Grød.
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Vi har tradition for at gå ned på havnen og købe fisk hos Lars Birger
og således bliver fisk en stor del af menuen uanset om vi spiser varm
eller kold mad. Vi præsenterer også børnene for forskellige
grøntsager , gerne fra vores egen køkkenhave

Når vi spiser rugbrød, smører de
børn der kan selv deres madder,
vælger pålæg og bestemmer,
hvordan madden skal se ud – eller
vi smører store fade med fine
madder.

Madpakken
Når børnene har madpakker med, skal indholdet være alsidigt og
næringsrigt.
F.eks. kan madpakken indeholde:
 rester fra aftensmaden: Pasta, frikadeller, kylling, æggekage,
postej, tærte osv.
 salater eller pastasalat med brød.
 kødpålæg: Leverpostej, spegepølse, skinke, filet osv.
 fiskepålæg: Torskerogn, fiskefrikadelle, laks, rejer osv.
 andet pålæg som figenpålæg, rosiner, banan osv.
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Brødet i madpakken bør være rugbrød, grovbrød eller grovboller. Det
er en god idé med masser af frugt og grønt f.eks.:
 tomater, agurker, gulerødder, broccoli, blomkål osv.
 peberfrugt, babymajs, sukkerærter, champignoner osv.
 rosiner, abrikoser, nødder, figner, æbler, bananer, vindruer,
 ananas, ferskner, jordbær, blommer osv.
Vi drikker mælk og vand til frokost.
Madpakken med på tur i naturen
Det er en god idé at pakke madpakken ind i madpapir, som tager
hensyn til naturen. Et stykke papir kan jo flyve fra os, når vi spiser i
naturen. Sølvpapir har svært ved at forgå i naturen, brug
husholdningsfilm, hvis særligt våde ting skal pakkes ind.
En madpakke, som er overskuelig og til at håndtere for barnet på
turen, kunne bestå af ovennævnte idéer og klap-sammen-madder.
Undgå pålæg, som er svært at styre, og som løber ud i madpakken.
Makrelmadder er ikke gode at have med på tur.
Søde sager og lækre desserter.
De søde sager og lækre desserter, som forældre i bedste mening
lægger i madkassen, er oftest tomme kalorier, som ikke giver barnet
den nødvendige næring og kun mætter kortvarigt.
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Derfor ønsker vi ikke, at følgende indgår i madpakken:





Petit Danone eller andre meget sukkerholdige desserter.
Kiks med chokolade eller anden creme.
Mælkesnitter.
Chips.

Madpakken – en kærlig hilsen
Madpakken er en form for bindeled mellem forældre og barn – en
kærlig hilsen! Madpakken bliver åbnet med glæde, spænding og
begejstring.
Kærlige hilsener kan f.eks. være:









En tegning på madpapiret.
En tegning på æggeskallen.
En tegning på posen.
En fin serviet.
En grøntsag eller frugt skåret ud på en sjov måde.
Et stykke æble skåret som ansigt med rosiner som øjne.
En frugtstang.
Et lille brev med en kærlig hilsen.
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Økologi
Formålet er at:
 fravælge tilsætnings- og
giftstoffer samt
sprøjtemidler i maden og
i vore natur.
 opprioritere de danske og
årstidens fødevare.

OM AT BEGYNDE I BØRNEBISSEN
Overgangen fra barsel til at starte i institution byder på store
omvæltninger for såvel barn som forældre.
For nogle forældre opleves starten som lidt af et kulturchok. For at
bløde lidt op på dette, opfordres nye forældre til at bruge lidt ekstra
tid den sidste måned af barslen til at komme på besøg en gang i
mellem, så både barn, forældre og personale kan begynde at lære
hinanden at kende.
Når Jeres barn starter i Børnebissen, skal I regne med at bruge en uge
til indkøring. Det er sjældent, at barnet har brug for mere, men det er
rart for Jeres barn, for Jer og for os, at I har tiden, hvis det bliver
nødvendigt. Barnet skal lære Børnebissen at kende. I skal lære
personalet at kende og personalet skal lære Jeres barn og Jer at
kende.
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En indkøring kan f.eks. foregå sådan:





De to første dage er mor/far med.
Tredjedagen går mor/far en lille tur på ½ - 1 time, således at
barnet oplever at I siger farvel - og kommer igen.
Fjerdedagen afleveres barnet om formiddagen og spiser
sin lille madpakke sammen med os.
Femtedagen er barnet her lidt længere og sover til middag i
Børnebissen.

Vi laver helt individuelle aftaler med de enkelte forældre. De første
dage I er med, vil I få mange informationer. Husk, at I altid er
velkomne med spørgsmål.
Vi vil også bede Jer fortælle os om Jeres barns vaner og behov.
Fortæl os endelig, hvis der er noget, I synes, vi skal gøre anderledes.
Ellers har vi i ikke en chance for at vide det.
Livet i Børnebissen
Vi er opmærksomme på at tilrettelægge den daglige rytme enkelt og
genkendeligt. Vi modtager børnene varmt og nærværende. Vi sætter
børnene i centrum, er gode til at se deres signaler og hvilke behov de
har her og nu. Vi giver tid til det enkelte barn – giver knus og kram.
Vi tager godt imod børnene om morgenen. Der er tændt levende lys i
køkkenvinduet i den mørke tid. Vi starter med morgenmaden. Det er
vigtigt, at morgenmaden forløber i fred og ro i en hyggelig
atmosfære. Derfor beder vi om forståelse for, at forældrene ikke må
forvente længere voksensamtale på dette tidspunkt. Det er børnene,
som er i centrum, når de kommer.
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Når I afleverer Jeres barn, skal det foregå kort og kærligt. Vi siger
godmorgen til hinanden, evt. beskeder gives og så vinker vi farvel til
mor eller far. Denne stund skal ikke vare for længe, så bliver barnet
forvirret. Har I noget, som skal drøftes, er det bedre om
eftermiddagen, når I henter Jeres barn.
Klokken 09.15 har alle børn vinket farvel til deres forældre og vi
samler os til en ny dag sammen i Børnebissen.
Vores ugerytme er ens fra uge til uge, hvilket fremgår af
månedsplanen, som alle får med hjem omkring d. 1. i hver måned.
Via månedsplanen kan I holde Jer orienterede om, hvad der skal ske i
Børnebissen.
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I store træk ser ugen således ud:
Vi er så vidt muligt altid hjemme i Børnebissen om mandagen.
Børnene er trætte efter weekenden og nyder at ugen begynder roligt.
Tirsdag og torsdag er turdage, hvor vi går til skov eller strand. Når
det er godt vejr, går vi alle sammen. Hvis vi skønner, at det er for
koldt for de små at være længe ude, går de store ud i verden og de
små får hele huset for sig selv. Onsdag er vi hjemme igen og arbejder
med det emne, vi er optagede af. Fredag er maddag, så der har vi
travlt med at lave dejlig mad.
I Børnebissen forsøger vi at komme så tæt på det daglige liv som
muligt. Børnene er med til at lave mad, bage, dække bord, vaske
legetøj, rydde op, ordne i haven mm. Det kan de fleste børn godt lide.
Vi spiser frokost ved 11-tiden og eftermiddagen går med leg inde og
ude. Nogle af børnene sover til middag. Nogle leger, hører historier,
klipper eller tegner. Der er mange muligheder. I løbet af
eftermiddagen spiser vi knækbrød og frugt.
Overgang fra børnehave til skole
Børnene er optaget af skole i lang tid, så vi finder, at overgang fra
Børnebissen til skolen, er en løbende proces. Børn gør sig mange
forestillinger, nogle mere realistiske end andre. Måske fordi barnet
har større søskende, der går i skole og derfor ved, hvordan det foregår. Hvis vi har ressourcer til det, besøger vi skolerne.
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Når skolestarten kommer tættere på, taler vi med børnene om det. Vi
gør det på en måde, så skole/SFO fremstår som et godt sted at være,
hvor nye sjove ting vil ske.
Som udgangspunkt skal et barn begynde i børnehaveklasse (0.
klasse) det år, hvor det fylder 6 år.
Personalet vurderer sammen med forældrene, hvorvidt et barn er
modent til at starte i skole. Kan det f.eks.:








Klæde sig af og på?
Klare toiletbesøg selv?
Forstå en kollektiv besked?
Koncentrere sig om en aktivitet?
Holde styr på sine ting?
Vise medfølelse og forståelse for andre børns behov?
Håndtere frustrationer på en hensigtsmæssig måde?

Et barn kan godt mestre nogle af områderne og have brug for hjælp
til andre. Som når et barn starter i Børnebissen, vurderer vi helt
individuelt, hvordan vores pædagogiske indsats skal tilrettelægges,
selvfølgelig i tæt samarbejde med forældrene.
Hvis vi er i tvivl om, hvorvidt et barn er skoleparat, vil vi altid
snakke med Jer om det og vi kan hente hjælp hos PPR. (Pædagogisk,
Psykologisk Rådgivning). Hvis et barn skal skoleudsættes, skal forældrene selv rette henvendelse til Slagelse Kommune.
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Kufferten i Børnebissen
Hvert barn vil ved opstart i Børnebissen få sin egen kuffert.
Kufferten skal være her i Børnebissen al den tid, barnet går her og vil
så følge med barnet i børnehaveklasse.
Kirkeskovskolen har et lignende samarbejde med børnehaven i Rude
og vi ønsker, at Børnebissebørnene har samme udgangspunkt som
deres klassekammerater, når der skal arbejdes med kufferten.
De børn, der evt. ikke skal på Kirkeskovskolen, vil alligevel have
glæde af deres kuffert, medens de går i Børnebissen.
Hvad skal kufferten så bruges til?
Kufferten skal fungere som en oplevelsesbank, hvor små minder kan
gemmes. Det optimale er, at forældre, barn og Børnebissen i
fællesskab pakker kufferten. Kufferterne vil blive meget individuelle
- præcis så forskellige, som Jeres børn er.
Fra Børnebissens side vil vi sørge for, at der løbende kommer
billeder af barnets Børnebisse-hverdag i kufferten. Endvidere kan det
være en tegning, et maleri eller andet, barnet laver i Børnebissen. Det
kan også være, at barnet finder en smuk fjer, en glat sten eller en sjov
lille gren på en af vore ture.
Hjemmefra kan bidrages med alt, hvad der betyder noget for Jeres
barn. Det kan f.eks. være:
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Fotografier af yndlingsfætteren, den nye kat, lillebror,
mejetærskeren, farmors gravsted, sommerhuset, det første
snevejr, den bedste julegave osv.
En rokketand.
Sten, fjer eller andet fra naturen.
Ispinden fra sommerens lækreste is.
Den lille bamse, som barnet sov med som baby.
Det hår barnet kom til at klippe af med mors saks.
Den sidste sut.
Bordkortet fra en sjov fest o.s.v. o.s.v.

FORÆLDRESAMARBEJDE
Når barnet skal starte i Børnebissen, bruger vi meget tid på at tale
med forældrene og barnet.
I Børnebissen vil vi gerne skabe grundlag for et konstruktivt
samarbejde. Vi har et fælles ansvar for barnets trivsel og samarbejdet
er vigtigt for barnets opvækst. En god og ærlig dialog forældre og
personale imellem er helt central.
Forældrene har selvfølgelig hovedansvaret for barnets opdragelse,
men vi drøfter gerne evt. problemstillinger med Jer, hvis I har brug
for det.
Vi forventer, at I fortæller os om små og store ting i barnets liv
udenfor institutionen. På denne måde kan vi gøre hverdagen mere
sammenhængende for barnet. På tavlen ved køkkendøren vil I kunne
læse, hvad barnet har oplevet her ligesom vi som regel også har tid til
at veksle et par ord, når I henter Jeres barn.
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Samtaler
Vi tilbyder en forældresamtale 3 måneder efter at barnet er startet.
Vi tilbyder en samtale en gang om året. Såfremt der er behov for
yderligere samtale, er I altid velkomne til at tage kontakt til
personalet. Vi vil ligeledes bede Jer om et møde, hvis der er noget, vi
gerne vil drøfte med Jer.
Vi tilbyder en samtale før skolestart (ved indskrivning).

Praktisk dag
Der arrangeres årligt en arbejdsdag, hvor forældre, personale og børn
vedligeholder Børnebissen og spiser sammen.
Arbejdsdagen er af stor betydning for Børnebissens daglige trivsel og
er en del af det at have sit barn i Børnebissen.
Personalet kan, efter behov, forespørge forældrene enten personligt
eller ved opslag i institutionen.

Endnu engang:
Velkommen til Børnebissen,
Vi glæder os til at arbejde sammen med Jer.

Maria, Inge og Stina.
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