Rudemøllevej 1-3, 7800 Skive, Hem
Børnehaven

99153605/99153606

Skolen

99153600

SFO

99153615

Børnehavens turtelefon 40143188
Åbningstider:
Mandag -torsdag

6.15-16.45

Fredag

6.15-15.45

Skoleleder Helle Kappel Nielsen hmni@skivekommune.dk
USFO leder Anja Thesbjerg

anab@skivekommune.dk

Præsentation
Hem Børnehave er en USFO – det vil sige, en sammenlagt institution med Hem Skole.
Hem Børnehave og Skole har børn fra 2,11 – 13 år. Børnehave og Skole har været sammenlagt
siden august 2008 og vi tager udgangspunkt i ”den røde tråd” i barnets hele trivsel, udvikling og
læring. Børnehaven har i gennemsnit 37 børn og skolen 77 elever til og med 6. klasse.
Personalet fra alle afdelinger udgør en stor personalegruppe, hvor vi året igennem har
fælleskurser, fællesmøder og fællesudvikling.
Børnehaven er opdelt med to aldersblandede børnegrupper – Grøn og Lilla gruppe.
Personalegruppen i børnehaven består af 4 pædagoger, to pædagogmedhjælper og en USFO
leder. Alle er fællesansvarlige for gruppernes og det enkelte barns trivsel, læring og udvikling.
Fra kl. 9.00-11.30 beskæftiger vi os med de aktiviteter, der er planlagt, og vil derfor helst ikke
forstyrres af telefoner, forældresamtaler o.l.

Om formiddagen skifter vi mellem dage, hvor børnene opholder sig på deres gruppe sammen med
deres faste voksne, og dage hvor vi arbejder med aldersopdelte grupper eller andre relevante
børnefællesskaber.
Vi har et veludbygget og velfungerende samarbejde med skolen og dagplejen omkring børnenes
overgange. Vi er rigtig stolte af den tryghed og parathed som børnene udstråler i overgangene
mellem dagplejen til børnehaven og fra børnehaven til skolen.
Vi har en stor, dejlig have/legeplads, og da vi ligger lige op ad skolen, benytter vi også
skolegården til leg, cykling o.l. Vi ligger tæt på et fantastisk skov– og græsområde - så vi skal
ikke ”rejse” langt for at opleve den mangfoldige natur.
Vi har brugsretten til den lokale Stationsbygning i Hem, som vi benytter som en
udegruppestation flere gange om året.
Børnehaven og SFOen åbner og lukker sammen.
Dagsrytme.
Kl. 6.15-7.45 Børnehaven og SFOen åbner i børnehavens lokaler. Vi serverer morgenmad på grøn
stue frem til kl. 7.15.
Frem til kl. 8.00 er der hygge og leg på grøn stue..
Kl. 8.00 åbner begge grupper.
Kl. 9.00 samles vi på grupperne til frugt
Kl. 9.30 og frem til 11.00 forgår de planlagte eller spontane aktiviteter. Vi skifter mellem dage,
hvor børnene opholder sig på deres gruppe sammen med deres faste voksne, og dage hvor vi
arbejder med aldersopdelte grupper eller andre relevante børnefællesskaber. Aktiviteterne
forgår ude som inde.
Kl. 11.00 spiser vi madpakker
Efter frokost går vi på legepladsen eller i skolegården. Hvor længe, afhænger af vejr og vind!
Kl. 13.45 åbner eftermiddagscaféen i køkkenet, hvor børnene spiser deres medbragte
eftermiddagsmad.
Kl. ca. 15.30 samles alle på en gruppe.
Fra kl. ca. 15.50 og frem lukker børnehaven og SFOen i børnehavens lokaler.

Mad
Vi har en frugtordning om formiddagen, hvor vi serverer forskelligt udskåret økologisk frugt.
Forældrene betaler forud for frugtordningen, beløbet opkræves ca. 4 gange årligt af skolens
kontor – hold øje med forældreintra..
Vi forventer, at børnene medbringer sunde madpakker til frokost og eftermiddagsmad.
Madpakkerne må IKKE indeholde slik og meget sukkerholdige ting!
Årsplan - månedsplan.
Personalet planlægger i fællesskab, hvad årsplanen skal indeholde af aktiviteter – projekter,
temaer osv. Vores planlægning tager bl.a. udgangspunkt i 6 pædagogiske læreplanstemaer, Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetencer, Sprog, Krop og bevægelse, Naturen
og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier.
Herudover er der selvfølgelig plads til spontanitet og vi laver en månedsplan over vores
aktiviteter som udsendes med nyhedsbrevet på forældreintra.
Traditioner i huset.
Flere gange årligt har vi fællesprojekter/emneuger hvor børnene samarbejder i grupper fra 313 år.
I børnehaven markerer vi fastelavn, påsken, fødselsdage og julen.
I maj/juni inviterer vi bedsteforældrene en dag i børnehave.
I uge 41 har vi motion og bevægelsesuge.
I lige år afholder vi børne-OL.
Vi har motion/bevægelse, bibliotek og musik i et samarbejde med skolens lærere.
Vores overgange mellem dagplejen/børnehaven og mellem børnehaven/ skole har året igennem et
stort fokus i vores pædagogiske planlægning.
Skolebestyrelse.
Hem Børnehave og Skole har én fælles bestyrelse, som består af 7 forældrevalgte medlemmer, 1
medarbejderrepræsentant, USFO lederen og skolelederen.

Forældresamarbejde.
Vi vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde meget højt, så vi i et fællesskab kan skabe
den bedst mulige hverdag for jeres barn. Gennem dialog lærer vi hinanden og vores forskellige
verdener at kende og får herved en bedre og fælles forståelse for det enkelte barns trivsel og
udvikling.
Forældreråd
Børnehaven har et forældreråd. Rådets medlemmer vælges på forældremødet som ligger i
efteråret.

