Retningslinjer i
Poppelvejens Børnehave

Velkommen til Poppelvejens Børnehave
Vi har valgt at lave denne lille folder, som giver et
indblik i nogle af de retningslinjer og regler, der er i
huset.
I princippet havde vi helst været den foruden, da vi
bifalder så få regler som muligt. Vi er af den opfattelse, at pædagogikken og de fysiske rammer sætter
retningslinjer og regler. Alligevel er en væsentlig del
nødvendig at skrive ned og have fælles retning på.
Dette for at skabe tydelighed på, at vi på bedst mulig måde sikrer de rammer, der skal understøtte et
godt og trygt børnemiljø i børnehaven. Samtidigt
giver det en fælles voksenholdning og det medskaber et fælles afsæt og sikring af hinanden i vores
fælles arbejde med børnene.
Folderen er dynamisk, det vil blandt andet sige at
den omskrives efter behov.

Retningslinjer på legepladsen

Retningslinjer ved børn på tur
På ture ud af huset medbringer gruppen altid en liste
med børnenes navne og mobiltelefon. Der efterlades
også en liste med børnenes navne oppe i Cafeen.
Børnene tælles inden man går ”hjemmefra” og jævnligt
undervejs.

Cykler og køretøjer må ikke være på skrænterne, kun
på fliserne.
Ikke klatre op på tagene på legetårnene.
Ikke gå udvendigt på gangbroen, og ikke tage brædder
med der op.
Altid kun to børn på trampolinen, og aldrig voksen og
barn sammen.
Der må leges med smat ved bordene/kanten på sandkasserne og bordet ved legehuset.
Der må kun kælkes på kælkebakken (fodboldbanen).
INGEN anoraksnore eller halstørklæder på legepladsen.
Ingen cykelhjelme på legepladsen.
Sjippetov og stylter med snore må ikke være fremme
uden voksent opsyn.
Snitteknive må ikke være fremme uden voksent opsyn.
Ingen mælkekasser eller andre hårde genstande under
gynger og for enden af rutsjebanen.
Altid en voksen ved bålet + vand.
Udover ovenstående retningslinjer forventes det at man
som voksen i Poppelvejens Børnehave, bruger sin sunde fornuft når man færdes sammen med børnene på legepladsen.

Den voksne går altid yderst ud mod vejen. Ved mindre
grupper går den voksne altid bagerst. Ved større grupper er der en voksen forrest og en bagerst.
Ved større grupper ud af huset:
Skal der være klare aftaler for, hvordan børnene fordeles blandt de voksne der er med på turen. Der kan fordeles på garderobegrupper, aldersopdelte, eller hver
voksen kan have en lille gruppe som de har ansvaret
for. I nogle tilfælde er det èn voksen der har overblikket over alle børn.
Der foretages navneopråb når børnene sidder klar i garderoben, eller står på række ved døren ud. Den voksne
der går sidst ud af børnehaven, tjekker at alle børn er
med ud, og der tælles udenfor børnehaven.
Ved busture:
Der holdes mandtal inden vi går ind i bussen. Det samme gør sig gældende når vi kommer ud af bussen igen.
Børnene får i bussen at vide hvem de skal gå hen til når
de kommer ud af bussen. Det aftales på forhånd hvem
der går bussen igennem når vi forlader den, dette for at
sikre at alle børn og ting er med fra bussen.
Inden vi går ind i bussen, ex vis ved endt tur i skoven
eller besøg i kirken, samles de enkelte grupper udenfor
bussen. Børnene opråbes ved navn fra den medbragte
liste.
Regler på stedet:
Der laves regler for, hvor og hvordan man agerer i det
område man er i. Ex vis skal børnene svare hvis deres
navn kaldes oppe på Skjold, eller de skal kunne se en
voksen. Andre steder skal børnene hele tiden være tæt
på den voksne.

