Velkommen til Ravnsholtklyngen
Ravnsholtklyngen har sit udspring i 4 mindre institutioner, som lå rundt
i lokalområdet omkring Ravnsholtskolen. I 2016 flyttede vi sammen i
vores nuværende hus. Vi har valgt at beholde vores brede vifte af tilbud, samtidig med at vi har indført et motto;

Lidt om institutionen
For at kunne have fokus på "det små i det store" har vi i Ravnsholtklyngen fem forskellige afdelinger med hvert deres fokus. Det giver en
bred vifte af tilbud inden for dagtilbudsområdet og gør det muligt at
give børnene en blød opstart fra vuggestue til børnehave, samt giver
jer forældre en mulighed for at vælge lige den afdeling, I mener passer
bedst til jer som familie. Vi forsøger altid, så vidt det er muligt, at tilgodese det valg I som familie har taget.
Vores fem afdelinger er:

”Det små i det store”



Grøftekantens vuggestue

Vi tror på, det er vigtig at man som barn kan overskue det miljø, man
færdes i. Vi flytter derfor ikke rundt på de voksne i tide og utide. Vi har
separate indgange til hver afdeling, som vi opfordrer jer forældre til at
benytte, således at også I er med til at understøtte det små i det store.
Selv vores vikarer har primære afdelinger, de er tilknyttet. Børnene
kan dog nyde godt af hinanden på tværs af afdelingerne på vores store
legeplads. De yngste af vores brugere har mulighed for at være på vores blå legeplads, uden alle de store børnehavebørn til at forstyrre.



Grøftekantens børnehave



Søagerens familiebørnehus



Skovsneppen, skovbørnehave



Fuglehuset, vuggestue

Praktiske oplysninger
Her følger lidt praktiske oplysninger, som gælder for alle afdelinger i
Ravnsholtklyngen:

Aflevering og afhentning
Det er vigtigt, at I om morgenen siger goddag og farvel til personalet,
så vi ved, at barnet er kommet, og hvornår vi skal tage over. Ligeledes
er det vigtigt, at I siger farvel til personalet, når I går hjem, så personalet er klar over, at jeres barn er hentet.
Hvis det er andre end jer, der henter barnet, skal personalet have besked, da vi ellers ikke må udlevere barnet.
Luk ALDRIG andre end dit eget barn ud af døren/lågen.

Mad

Sygdom

Hos os indgår alle børn i en madordning. Skovsneppens børn er undtaget, se afsnittet om madpakker under Skovsneppens afsnit.

Syge børn modtages ikke i institutionen. Børnene betragtes som syge,
hvis de ikke må komme ud, eller på anden måde ikke kan deltage i vuggestuen/børnehavens almindelige aktiviteter.

Børnene bliver tilbudt formiddagsmad kl. 9.00, frokost kl. 11.00 og et
let eftermiddagsmåltid ca. kl. 14.00. Madplanerne hænger i hver afdeling, så I altid kan se, hvad jeres barn har spist. Har I særlige hensyn
med hensyn til maden, så giv os besked.
Alle måltider er

primært økologiske.

Hvis barnet bliver syg eller kommer til skade i børnehaven, vil personalet kontakte jer forældre med henblik på afhentning snarest muligt.
Husk derfor ved ændringer af adresse eller telefonnumre, at meddele
ændringerne til os.
Meddelelser om sygdom og fravær skal gives til de enkelte afdelinger
hurtigst muligt, af hensyn til dagens program.

Tøj
Af hensyn til børnenes muligheder for udfoldelse i Ravnsholtklyngen,
skal de have praktisk tøj på, der kan tåle lidt af hvert. Sørg for at tjekke
vejrudsigten, så dit barn har det rigtige tøj med til at lege på legepladsen. Gerne flere muligheder hvis vejret skifter.
Skriv navn i tøjet, på sutten, i sko m.m. da det så har mulighed for at
finde hjem. Skriv også gerne hvilken afdeling dit barn går i, fx ”Helena,
Skovsneppen”.
Snore i tøjet til at sætte vanter og lignende fast med er forbudt. Børnene kan hænge fast på legepladsen og komme til skade. Vær opmærksom på, at lange halstørklæder kan have samme effekt.

Medicin
Det er forældrenes ansvar at give børnene medicin. Personalet er ikke
uddannet i at give medicin.
Hvis barnet har kroniske lidelser såsom astma/bronkitis og lignende giver personalet dog præventiv medicin. Der skal foreligge en skriftlig instruktion ang. dosering mm., og medicinen skal være i original indpakning.

Sukkerpolitik
Vi har endnu ikke udarbejdet en fælles sukkerpolitik for Ravnsholtklyngen, hvorfor der kan være lidt variation i de forskellige regler. Målet er
dog at forældrebestyrelsen sammen med personalet får udarbejdet en
sukkerpolitik, som kan praktiseres i hverdagen. Følgende er dog ens i
alle afdelingerne: Børnene må ikke have slik, tyggegummi eller lignende med.

Er der tvivl om, hvorvidt noget er en god ide at dele ud, så spørg altid personalet inden.

medarbejderne og forældrene. Bestyrelsens berettigelse er ikke
mindst dens evne til at træffe og/eller påvirke beslutninger på lang
sigt.
Der vælges 9 medlemmer til bestyrelsen blandt forældre til børn i institutionen. Der vælges et ulige antal.
Bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen, når bestyrelsesmedlemmet ikke længere har barn i Klyngen.
Forretningsorden forefindes på vores hjemmeside.

Husråd

Ble-ordning
Det er muligt for jer at tilmelde jer en ble-ordning. Det er forældrene
selv, der står for denne ordning, men vi formidler gerne kontakten, så I
kan være med, hvis I har lyst.

Forældreintra
Vi forsøger at skrive så ofte som muligt, hvad der er sket i løbet af dagen eller ugen. Det er ofte generelt det vi skriver, så spørg gerne ind til,
hvad lige præcis jeres barn har lavet i dag.
Der kommer også invitationer og informationer på Forældreintra. Sørg
derfor at være oprettet som bruger. For at logge ind på Forældreintra
skal du bruge et Uni-Login. Har du brug for hjælp til at blive oprettet,
så kontakt klyngelederen.

Bestyrelse
Bestyrelsens formål er at bidrage til klyngens positive udvikling. Det
skal ske gennem et konstruktivt samarbejde med kommunen, ledelsen,

Et husråd er et udvalg bestående af forældrerepræsentanter, valgt på
det årlige forældremøde. Husrådet har ikke beslutningskompetence på
principper for klyngeinstitutionen, den beføjelse ligger ene og alene i
forældrebestyrelsen. I husrådet har man mulighed for at drøfte den
nære dagligdag, der er i hver afdeling. Man har mulighed for at blive
hørt af ledelsen og personalet og for at indgå i dialog med dem.
Et husråd består af mindst 5-10 forældrerepræsentanter og afdelingens leder.

Ravnsholtklyngens struktur

Grøftekantens børnehave

I Ravnsholtklyngen har vi 5 afdelinger som alle har hver deres særkende. Det er en mangfoldighed vi er stolte af. Dels understøtter den
vores mantra, som er ”Det små i det store”, og så det giver jer familier
en mulighed for at vælge et tilbud som passer lige til jer som familie og
ikke mindst til jeres barn. Vi har herunder lavet en kort præsentation
så I kan se den vifte af tilbud vi har til rådighed i Ravnsholtklyngen.

I Grøftekantens børnehave er de 41 børn fordelt i to teams, som hver
råder over to gruppe rum. Børnene har faste spisegrupper, som vi sammensætter ud fra de sociale relationer børnene danner. Nogle gange
er det barnet som bestemmer hvem det vil sidde sammen med. Andre
gange er det de voksne som kan se at særlige grupper kan støtte hinanden i forskellige retninger. Det være sig socialt, motorisk eller sprogligt.

Grøftekantens vuggestue
I Grøftekantens vuggestuen har vi 44 børn, som er fordelt på fire stuer:
Mariehønen, Myren, Edderkoppen og Bænkebideren. Hver stue har tre
voksne tilknyttet.
Vi arbejder hen i mod at gøre børnene så selvstændige og selvhjulpne
som muligt afhængig af deres alder. Vi tilrettelægger derfor aktiviteter
individuelt og for den samlede gruppe.
At starte i vuggestue er en stor forandring for familien. Når barnet
starter i vuggestuen, aftaler vi derfor en gradvis indkøring på ca. 1-2
uger. Vi forventer at I er her sammen med barnet nogle timer de første
dage. Det hjælper barnet til at falde til ro og få kendskab til vores
rytme, og I vil få et bedre kendskab til personalet.

Vi modtager de ældste vuggestuebørn, hvorfor vi har en særlig høj normering. Vugge-børnene er integreret i begge teams. Derudover er der
3 basispladser tilknyttet Grøftekantens børnehave, med 2 specialpædagoger tilknyttet, som har det overordnet ansvar for de børn som har
en basisplads. De børn som får en basisplads har alle, i større eller mindre grad, brug for en tydelig struktur, der giver ro og plads til de enkelte børns behov. Børnehaven er indrettet med en lille ”tilbagetrækningsstue”, Grævlingestuen, som børnene på basispladserne kan benytte, hvis behovet for ro eller fordybelse opstår i løbet af dagen.
Grævlingestuen bliver også brugt til legeforløb for mindre grupper af
børn.

Vi prioriterer at de mindste børn følger deres egen rytme.

Der arbejdes med inkluderende fællesskaber i børnehaven. Det betyder at børnene på basispladserne deltager i de fællesaktiviteter vi har
og altid med en af specialpædagogerne ved deres side.

Praktiske oplysninger om hvordan barnet reagerer på at komme i vuggestue, tager vi løbende dag for dag. Dette for at opnå bedst mulig ro
og trivsel i jeres nye hverdag.

Det er det enkelte barns trivsel og udvikling, der er i højsæde hos os.
Vores opgave er at møde barnet, hvor det er og tage udgangspunkt i,
hvad barnet kan og tilpasse forventninger og krav til det enkelte barn.

Børnene fra Grøftekantens vuggestue flytter enten til vores skovbørnehave eller over i Grøftekantens børnehave når de er klar til det. Om
det skal være den ene eller den anden type børnehave er et valg I som
forældre tager. Husk dog at give besked på kontoret hvad I ønsker for
jeres barn.

Søageren

Skovsneppen

I Søageren er vi et lille børnehus i det store. Vi har to vuggestuegrupper med hver 11 børn, som aflevere børn til vores børnehave del. Pædagogikken tager udgangspunkt i det enkeltes barns naturlige udviklingstrin, der ikke altid følger barnets alder, og hvor der er rig mulighed
for at danne relationer til andre børn på samme udviklingstrin, da der
er børn i alderen 0- 6 år i Søageren.

Skovbørnehavelivet er lærerigt, udfordrende, aktivt og trygt. Skoven i
sig selv er et spændende sted at gå på opdagelse og udfordre sig selv.
Det fordrer den kreative tanke, når det ikke på forhånd er givet hvordan legetøjet skal benyttes. En gren eller en sten kan have mange forskellige funktioner i en leg, hvor kun børnenes egen fantasi sætter
grænser. Legerummet må skabes i ord og talte billeder. De bedste steder er kringelkroge hvor man kan lege i skjul. Vores erfaring er, at det
er her de dybe venskaber spirer i følelsen af at være alene, men absolut uden at føle sig forladt. Vores børn lærer lynhurtigt de usynlige
grænser at kende og at agere i vores forudsigelige struktur. Med så
meget plads og tid til selvvalgt fordybelse er det vigtigt med en tydelig
ramme omkring. Netop tiden til fordybelse er et af nøgleordene for
Skovsneppen; at tage sig mod til kravle op på næste gren, at mærke
hvornår vandpyttens dyb løber over støvlekanten og at få hjælp af en
kammerat til at sætte plaster på hudafskrabningen. Netop det at
hjælpe hinanden er en stor del af Skovsneppens kultur, og det fokus
gør at børnene lærer at drage omsorg for andre. Selvfølgelig er der
også altid en hjælpsom voksen i nærheden.

Vi mener, at alle børn har noget værdifuldt at byde ind med i det sociale fællesskab. Vi ser det som en af vores primære opgaver at være
med til at styrke og videreudvikle disse egenskaber.
Vi har en dagligdag hvor mange børn med forskellige ressourcer skal
mødes, derfor har vi valgt at vores arbejde inspireres af principperne i
”Den Integrerende Baggrund”.
Udgangspunktet er det enkelte barns livshistorie og betydning for fællesskabet. Den pædagogiske praksis tager afsæt i den enkeltes forudsætninger for at bidrage til det sociale fællesskab.
I vores daglige arbejde med børnene er vi sporindsamlere. Vi følger
børnenes spor således, at vi kan tilrettelægge en hverdag, hvori det enkelte barn hele tiden kan finde sine egne spor og sin egen historie.
Børns spor ændrer sig, eller de udvikler nye spor i forlængelse af de
gamle. Det er de voksnes opgave at tilrettelægge den pædagogiske
hverdag i dialog med børnene, så der bliver taget højde for børnenes
udvikling af nye spor, uden at miste fokus på de kompetencer, der skal
udvikles.
Vores definition af spor er det, som børnene viser at de er optaget af,
det kan være gennem leg, spørgsmål, tegning mv.

Naturen er skabt til kroppens sansemotoriske arbejde som skaber solid
neurologisk udvikling. Når man lærer at mærke sig selv, er det muligt
at regulere og finde ro i sit indre. Derfor har vi ingen faste spisetider,
da det har stor værdi at mærke på egen krop hvornår man er sulten.
Det er man dog ofte når kroppen er i sving og det er ikke småting som
fyldes i madpakkerne af forældrene. Vi har heller ikke faste rutiner for
middagslur, men børn som har behov får tilbudt en sovepose. Det
samme gælder kulde og varme; hvornår skal man holde sig i gang, tage
vanter på eller lyne op. Det er vigtigt at man har mulighed for at udvikle egne følelser i et trygt miljø, bakket op af professionelle voksne.
Vi har en kultur hvor børn og voksne er tæt på hinanden, dette er med
til at skabe tætte relationer børn og voksne imellem. Vi er ”i samme

båd”, vi udforsker sammen, spiser sammen og bliver alle våde når det
regner. Dette gør at skovbørn oftest oplever deres voksne i øjenhøjde.

Praktiske oplysninger
Ravnsholtklyngen:

Søparken 1B
3450 Allerød

Fuglehuset:

Søparken 5
3450 Allerød

Fuglehuset
Fuglehuset er en lille vuggestue som modtager 33 vuggestuebørn. Afdelingen er placeret lidt væk fra den store klynge og har således egen
legeplads. Børnene fra Fuglehuset kommer over i vores børnehaver i
den store klynge når de er klar til det.

Åbningstider:
Mandag-fredag 6.45-16.45

Telefonnummer
Kontoret: 4812 6300
Grøftekantens vuggestue: Bænkebiderne: 2131 6715
Myrerne: 21319228
Edderkopperne: 2131 7974
Mariehønen: 2131 7981
Grøftekantens Børnehave: Grævlingen: 2135 6173
Resten: 2135 4206 / 2135 5104
Søageren: Ællingerne: 2133 2103 Haletudserne: 2133 6963
Sø’en: 2133 6903
Dammen: 2133 5879
Skovsneppen: Græshopperne: 2138 6946 Skarnbasserne: 2138 9558
Fuglehuset Uglerne:2134 5018 Spætterne: 2134 4883
Spurvene 2134 4986
Klyngeleder, Annette Scheerer 23 65 32 13
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5. juni (Grundlovsdag)
24. december
Mellem jul og nytår

Særlige dage
Fastelavn, fredag før fastelavn
Bedsteforældredag, forår
23. maj – Klyngens fødselsdag
Motionsdag, fredag uge 41
Forældremøde, oktober
13. december – Luciaoptog
Der kan derudover være særlige dage i de enkelte afdelinger, de vil
blive annonceret i godt tid.

