Kære forældre
Vi glæder os meget til at byde jer og jeres børn velkomne i Mo2rikken!
Nedenfor får i lidt praktiske informationer om indkøring og dagligdagen i Mo2rikken. Men i er i
øvrigt altid velkomne til at komme og spørge os om stort og småt.
Indkøring: Det er jer der kender jeres børn, og ved hvor hurtigt/langsomt det skal gå. Fortæl os
gerne på forhånd hvor meget tid i har til indkøring, så snakker vi sammen hen ad vejen og sørger for
en god indkøring. Hvis, i har mulighed for det, er det godt med korte dage i starten. Selv friske børn
med stort gåpåmod bliver hurtigt trætte af de mange nye indtryk.
I er velkomne til at ringe og aftale et besøg i Mo2rikken når vi nærmer os børnehavestart. Det kan
være godt for børnene at have et indtryk af den nye børnehave og kunne snakke med jer om det
hjemme.
Kontaktpædagog: hver familie får tilknyttet en kontaktpædagog. Det er som udgangspunkt
kontaktpædagogen, der tager imod jer ved opstart i Mo2rikken. Her udover er det
kontaktpædagogen som sørger for at være tovholder på barnets trivsel, kontakt fx talepædagog,
samt tilbyder jer forældresamtaler. I hverdagen kan i gå til alle medarbejdere med praktiske
meddelelser og små beskeder. Drejer det sig derimod om lidt tungere ting, kan det være rart for jer,
at gå til kontaktpædagogen som vil tage sig af, at handle på det og informere resten af
personalegruppen.
Åbningstider: åbningstiden i Mo2rikken er baseret på forældrenes behov for pasning og er derfor
pt.: mandag–torsdag kl. 6.30-16.30 og fredag kl. 6.30-16. Der er mulighed for at ændre eller udvide
hvis der er behov for det.
Morgenmad: Fra kl. 6.30-8 kan børnene få morgenmad i Mo2rikken. Vi tilbyder friskbagt brød,
havregryn, mælk, te og vi laver også gerne havregrød.
Madpakker: Giv børnene madpakker med, som er store nok til både formiddags-sulten og til
frokost. Giv hellere for meget end for lidt mad med. Børnene bliver tilbudt en ”morgenbid” fra
madkassen kl. 9. Til frokost (ca. kl. 11.30) sidder vi sammen og spiser. Vi øver at børnene selv kan
mærke sult og mæthed, og presser dem derfor ikke til at tømme madkassen. Derimod sørger vi for
at alle børn spiser noget rugbrød før de går i gang med de andre ting i madkassen. Vi forventer at
børnene har sunde madpakker med og at, i lader kinder mælkesnitte, drikke yoghurter, slik, kage,
juicer, kanelknækbrød og lignende blive hjemme. Børnene er glade for deres madpakker og for
velsmagende, appetitlige rugbrødsmadder og farverig frugt og grønt. Se i øvrigt Mo2rikkens
kostpolitik.
Eftermiddagsmad: Vi har en frugtordning, hvor børnene får hjemmebagt brød samt masser af
frugt om eftermiddagen. Forældrene betaler 200 kr. hver anden måned som Mo2rikken opkræver.
Vi tilbereder gerne maden sammen med børnene som en pædagogisk aktivitet.
Kostpolitik: Mo2rikken har en kostpolitik. Se bilag.
Fødselsdage: Der er mulighed for at fejre fødselsdage i børnehaven, men vi kommer også gerne
hjem til fødselsdage. Aftal nærmere med personalet. Se kostpolitikken i forhold til
fødselsdagsmenuen.

Tøj: Vi vil bede om at børnene har tøj på, der kan tåle udeliv og kreativitet (snavs og pletter), samt
at det er tøj de kan danse og bevæge sig i.
Husk godt med skiftetøj (fra top til tå). Husk ligeledes rigeligt overtøj. Vi vil godt have noget at
vælge imellem til alt slags vejr: regntøj, gummistøvler, flyverdragt, vinterstøvler, hue (gerne
elefanthue), vanter/handsker, jakke, evt. termotøj, varm trøje.
Af sikkerhedshensyn vil vi ikke have tørklæder, halstørklæder og snore i hætter og lignende i
børnehaven. Vi forbeholder os ret til at fjerne evt. snore.
Hvert barn har en kasse med navn på, på badeværelset til skiftetøj.
Sovebørn: De børn der har behov for middagslur, skal medbringe et voksen-dynebetræk.
Børnehaven har dyner. Børnene bliver puttet med godnatsang/godnathistorie i "tumle-rummet" bag
det grønne forhæng. Man kan evt. medbringe en pude samt betræk hvis barnet har behov for det.
Blebørn: I skal selv medbringe bleer. Børnehaven har klude og underlag. Hvert barn får en plads
med navn på til bleer på badeværelset. Det er fint hvis i en gang imellem ser efter om der mangler
bleer. Ellers skal vi nok sige til. Det er nemmest for personalet hvis det er bleer med velcro. Lad os
snakke sammen hen ad vejen når ble-afvænning bliver relevant.
Goddag og farvel: Det er vigtigt at, i siger goddag og farvel, når i kommer og går, både så vi kan få
krydset alle børn ind og ud, men også så vi kan hjælpe de børn der har brug for en tryg favn eller et
knæ at sidde på mens de vinker farvel. En god start på dagen er med til at give en god dag i
børnehaven.
Sfo Badutten: 6.30-7.30 har vi fælles pasning med sfo Badutten her i børnehaven.
Parkering: Der er mulighed for at parkere på parkeringspladsen ved Musikteatret. Balletskolen har
en trafikpolitik der henstiller til at undgå al unødig trafik og parkering på Den Røde Plads.
Det nye forældreråd består af:
Ulrich – Lærkes far: formand Ulrichjepsen@gmail.com
Rikke – Gustavs mor: næstformand Rheede@hotmail.com
Christina – Pils mor
Lasse – Ellas far: suppleant
Lasse – Mikkels far: suppleant
Peter – Maxs far: suppleant
Mie: personalerep.
Camilla: afdelingsleder cm@balletskolenholstebro.dk
Leif – far til Mette på Balletskolen: skolebestyrelsesrep.
De bedste hilsner fra Mo2rikken
Mie – pædagog
Louise J. – pædagog
Birthe - pædagogmedhjælper
Camilla - afdelingsleder og pædagog
Tlf.: 20 21 14 11

