Kære forældre
Velkommen til vuggestuen ”Krible-Krable”.
Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende.
Inden opstart er her lidt informationer.

Nyttig information og praktisk viden
Huskeseddel til vuggestuen:
• 2 sæt skiftetøj som passer til årstiden
• Indendørs sko/futter
• Overtøj og fodtøj afhængigt af vejret
• Sutter, nusseklude, bamser eller hvad barnet bruger
• Huske at sætte navn i sko og tøj
Dette sørger vuggestuen for:
• Bleer, vaskeklude, creme og mere. (Hvis barnet har allergi eller bruger en speciel creme
medbringes det hjemmefra)
• Mad og drikke (I tilfælde af særlig allergi medbringes madpakke hjemmefra)
• Barnevogn, dyne og pude.

Fridage og sygdom
Vuggestuen skal have besked, hvis dit barn holder en fridag. Det samme gælder, hvis dit barn er
blevet syg. Ring til Krabbely tlf.nr. 33 33 84 12 (fastnet, kan ikke modtage sms)
Vuggestuen kan ikke modtage syge børn, dels på grund af smitte men også for, at vi ikke kan give
barnet den ekstra omsorg, som et lille barn har behov for.
Husk at raskmelde dit barn, før det møder igen.
Bliver barnet syg i vuggestuen, skal I komme og hente barnet. Vi skal derfor altid vide, hvilket
telefonnummer, vi kan træffe jer på.
Ved opkast og diarré skal der gå 48 timer efter sidste symptom, før barnet igen kan modtages i
vuggestuen.

Ferie og lukkedage i vuggestuen
Institutionen holder lukket d. 5. juni (Grundlovsdag), i ugerne 29 og 30, d. 24. december og ugen
mellem jul og nytår.

Priser
Normalprisen for en vuggestueplads er 2.500 kr. om måneden inklusiv kost og bleer.

Rabatpris på 1850 kr. om måneden inklusiv kost og bleer ved valg af ekstra feriedage, hvor
forældre ud over øvrige feriedage selv passer barnet: Uge 8, tre dage før påske, dagen efter Kr.
Himmelfartsdag og uge 42.
Der ydes søskenderabat og kommunen kan søges om hel eller delvis økonomisk friplads.

Mødetider
Hver torsdag senest kl. 10 skal vi have beskred om næste uges mødetider for dit barn. Det skrives
enten på liste i vuggestuens garderobe eller sendes på sms til til vuggestuens telefon 29 27 8412
eller på sms til Mariannes telefon 60 13 8412
Er barnets mødetider de samme uge for uge, skal der ikke sendes besked om mødetider.

Hverdag i vuggestuen
En typisk dag
• Morgenmad 6-7.30.
• Morgensang 8.30.
• Formiddagsmad 9.00.
• Skal vi ud af huset, er det ca. kl. 9.00, vi tager afsted.
• Middagsmad kl. 11.
• Kl. 11.30 gør vi klar til middagsluren.
• Eftermiddagsmad når man vågner.
Husk at man altid må spørge, hvis der er spørgsmål til vuggestuen.

Krabbely Facebook side:
Forældre i Naturbørnehaven Krabbely

Mange hilsener fra os i vuggestuen ”Krible-Krable”.

