Velkomstfolder
til forældre
En kort gennemgang af noget af alt det, du bør
vide, når dit barn skal begynde i institution i
Område Grenaa.
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Kære forælder
Hjertelig velkommen til Område Grenaa og jeres nye
pasningstilbud.
I denne folder finder du blandt andet generel information
om Område Grenaa, praktiske oplysninger samt
kontaktoplysninger.
Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, er du altid
velkommen til at kontakte medarbejderne i jeres
institution eller ledelsen.
Vi håber, at du og dit barn falder godt til i jeres nye
hverdag.
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Om Område Grenaa
Dagtilbudsområdet i Norddjurs
Kommune

Værdier og vision for Område
Grenaa

Norddjurs Kommune har 17 kommunale
daginstitutioner og 5 dagplejeområder
under den kommunale dagpleje samt §
32 pladser i Børnehuset Mælkevejen og i
Stjernehuset.

Tillid, ordentlighed, fællesskab og
udvikling er de centrale værdier, vi
arbejder ud fra i hele Norddjurs
Kommune.
I Område Grenaa tager vi udgangspunkt
i systemiske og anerkendende tilgange
for at kvalificere det pædagogiske
arbejde og samarbejdet omkring det
enkelte barn.

Daginstitutionerne er organiseret i 6
områder med mellem 1– 7 institutioner i
hvert område. Derudover er der 1
selvejende institution og 4 private
institutioner.

Systemisk tænkning ser på helheder,
samspil og sammenhænge omkring
barnet. Vi arbejder ud fra tankegangen,
der udspringer af ICDP, hvor fokus er på
de gode historier. Her arbejder vi med
at optimere børnenes
udviklingsbetingelser i dagtilbuddet, for
på den måde at få udviklet det hele
barn.

Norddjurs Kommune har udarbejdet Den
kommunale ramme for dagtilbud. Her
er det muligt at få et overblik over de
væsentligste vedtagende rammer inden
for dagtilbuddet i Norddjurs Kommune.

Organiseringen i Område Grenaa

Ledelsen i Område Grenaa består af en
områdeleder og tre afdelingsledere.
Ledelsen og administrationen har til
huse på Chr. Winthers Vej 9.

Tilsammen tilbyder de to tilgange os et
perspektiv, hvor vi ser på barnets
ressourcer og muligheder, frem for
begrænsninger og vanskeligheder. Vi
ved, at alle børn på grund af forskellige
omstændigheder i deres liv kan være
udsatte eller sårbare i perioder. Her er
samarbejdet omkring barnet af stor
betydning for, at dets udvikling kan
vendes til det positive.

I Område Grenå er der yderligere ansat
3 administrative medarbejdere, 4
dagplejepædagoger,
rengøringspersonale og pedeller.

Vi vil i Område Grenaa have fokus på en
løbende kompetenceudvikling blandt
vores medarbejdere, således at vi sikrer
et højt fagligt niveau.

Område Grenaa er det største
dagtilbudsområde i Norddjurs Kommune
med 6 daginstitutioner og 66
dagplejere.

Det er ledelsen, administrationen og
dagplejepædagogernes opgave at støtte
og guide pædagoger, medhjælpere og
dagplejere.
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Praktisk information

Afdelingsledere

Valg til forældrebestyrelse

I Område Grenaa har vi ikke en
dagligleder i institutionerne. Til
gengæld har vi en områdeleder og tre
afdelingsledere, der har ansvaret for
de forskellige institutioner.
Du er altid velkommen til at kontakte
den afdelingsleder, der er ansvarlig for
den institution, hvor dit barn er.

I Område Grenå har vi en
forældrebestyrelse, der er med til at
bestemme kursen for institutionerne
og dagplejen. Forældrebestyrelsen har
indflydelse på de overordnede rammer
for dagtilbuddene, herunder blandt
andet de overordnede mål, værdier,
lukkedage, pædagogiske principper og
frokostordningen.

Lise er områdeleder, og har det
overordnede ansvar for alle
pasningstilbud i Område Grenaa.

Alle forældre med børn i dagtilbuddet i
Område Grenaa kan stille op til
forældrebestyrelsen.
Hvis man bliver valgt til
forældrebestyrelsen, vælges man for
en toårig periode. Der er dog valg
hvert år, da man kun kan sidde i
forældrebestyrelsen, så længe man har
børn i dagplejen eller en af
institutionerne.

Anne Mette er afdelingsleder for
Stjernehuset, Regnbuen og §32.
Linda er afdelingsleder for dagplejen,
Gymnasievejen og Skovbørnehaven.
Antonio er afdelingsleder for Toubro og
Landsbyen.

Derfor kan der opstå ledige pladser i
bestyrelsen, som skal udfyldes, selvom
medlemmets regulære toårige periode
ikke er udløbet. Et valgår går fra den
1. maj til den 30. april. Derfor skal der
være afholdt valg inden den 30. april.

Forældreråd
Hver institution har sit eget
forældreråd.
Forældrerådet er en af de muligheder,
du har for at påvirke dine børns
hverdag. Forældrerådene står for at
komme med inputs til det
forældrebestyrelsesmedlem, der
repræsenterer den enkelte institution i
forældrebestyrelsen.
Tidligere har forældrerådene også
taget initiativ og været tovholder på
forældre-arbejdsdage og sjove fester.

Forældrerepræsentanterne vælges på
de halvårlige forældremøder der ligger
i april måned.

Et medlem af forældrebestyrelsen vil
automatisk være med i institutionens
forældreråd.
Der bliver afholdt minimum 6 ordinære
møder i løbet af et valgår i
forældrebestyrelsen for Område
Grenaa.
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Forsikring

Lukkedage

Norddjurs Kommune har ikke en
ulykkesforsikring der dækker børnene,
når de er i institution. I skal derfor
tegne jeres egen ulykkesforsikring, for
at sikre jeres barn i forbindelse med
en eventuel ulykke i institutionen,
herunder tandskadeforsikring.

Vi har to forskellige typer af
lukkedage; lukkedage med
pasningsmulighed og lukkedage uden
pasningsmulighed.
Lukkedagene bestemmes hvert år af
forældrebestyrelsen, og de kan derfor
ændre sig fra år til år.

Ekstra tøj og udetøj

Lukkedage med pasningsmulighed er:
pædagogisk dag, fredag efter Kr.
Himmelfartsdag, sommerferieugerne
29-30, hverdagene mellem jul og nytår
og nytårsdag.

Dit barn skal have tøj med til at kunne
være udenfor i alt slags vejr. Sørg
derfor for at være opmærksom på, når
årstiderne skifter og det er tid til at
skifte ud i især udetøjet.
Der skal også gerne være ekstra tøj til,
hvis der skulle ske uheld eller andet.
Er du i tvivl om, hvilket tøj der er
bedst, kan pædagogerne vejlede
herom.

Lukkedage uden pasningsmulighed
er: Skærtorsdag, Langfredag, 2.
Påskedag, Store Bededag, Kr.
Himmelfartsdag, 2. Pinsedag,
Grundlovsdag, juleaftensdag, 1.
juledag, 2. juledag og 1. nytårsdag.
Når vi har lukkedage med
pasningsmulighed vil du op til, blive
bedt om at melde til, hvis du har brug
for, at dit barn kan blive passet.

Aula
Vi benytter Aula som vores intranet.
Her er det blandt andet muligt at se og
læse om dagen, der er gået i
institutionen samt følge dit barns
udvikling og meget andet.
I vil i forbindelse med opstarten blive
oprettet på Aula. Fordelen ved Aula er,
at det er en fælles indgang for både
dagplejere, vuggestuer, børnehaver og
skoler. Derfor kan man i dette system
nemt følge dit barn.
Dette er især værdifuldt i overgangen
fra et pasningstilbud til et andet f.eks. hvis der er forskellige tiltag
iværksat omkring dit barn.

Pædagogisk Dag
Hvert år holder vi en pædagogisk dag i
marts. Her har ledelsen valgt et fagligt
tema eller fokus, som alle pædagoger
og dagplejere skal arbejde med.
Forældrebestyrelsen har besluttet, at
dette er en lukkedag med
pasningsmulighed.

Sygdom
Hvis dit barn er syg, skal du hurtigst
muligt melde det ind til din institution.
Der er lidt forskel på, hvordan det skal
gøres, så forhør dig ved opstarten,
hvordan det skal gøres i dit
pasningstilbud.
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Kontaktinformationer
Kontaktoplysninger institutioner
Stjernehuset
Sandstumpvej 35, 8500 Grenaa

Børnehaven Gymnasievej
Gymnasievej 1, 8500 Grenaa

Tlf.: 89592695

Tlf.: 89592685
Åbningstider: mandag – torsdag kl. 6.3016.45. Fredag til kl. 16

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 6.1516.30. Fredag til kl. 15.45

Skovbørnehaven
Ydesvej 3, 8500 Grenaa

Børnehuset Regnbuen
Lupinskrænten 6, 8500 Grenaa

Tlf.: 89592760

Tlf.: 89592727

Åbningstider: mandag – torsdag kl. 6.3016.45. Fredag til kl. 16

Åbningstider: mandag – torsdag kl. 6.3016.45. Fredag til kl. 16

Toubro Børnehus
Lyngbyvej 34, 8570 Trustrup

Landsbyen
Vester Hesseldal 21, 8500 Grenaa

Tlf.: 89594623

Tlf.: 89592717

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 6.3016.45. Fredag til kl. 16

Åbningstider : mandag – torsdag kl. 6.30
-16.45. Fredag til kl. 16
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Kontaktinformationer
Ledelsen
Områdeleder Lise Svane
Tlf.: 89593082
Mobil: 61203344
lish@norddjurs.dk
Afdelingsleder Anne Mette Holm
Mobil: 24640527
amh@norddjurs.dk
Afdelingsleder Linda Bruun Skuldbøl
Tlf.: 89593087
Mobil: 40219588
libs@norddjurs.dk
Afdelingsleder Antonio Silva Dias
Mobil: 29131503
Mail: antds@norddjurs.dk

Administrationen
Martin Hasfeldt
89593035 / marh@norddjurs.dk
Helle Vibeke Svenning
89592673 / hvs@norddjurs.dk
Lola Friis
89593088 / lf@norddjurs.dk
Katrine Trankjær Christiansen
29253674/ ktrc@norddjurs.dk
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