Børnehaven Tusindstrålen
perspektivplan 2017.

Børnehaven Tusindstrålens historie
Børnehaven Tusindstrålen startede som et initiativ fra forældre med børn
på Østskolen, Waldorfskolen i Aalborg, som også havde børn i
børnehavealderen.
Børnehaven er nu en selvstændig institution, en puljeordning der hører under
Aalborg kommune.

Målsætning
Børnehaven er en Steiner børnehave, som arbejder ud fra Rudolf Steiners
antroposofi og tanker omkring det lille barn.
Rudolf Steiner har givet inspiration til kunst, social-økologi, lægevidenskab,
landbrug, ernæring, arkitektur, pædagogik og disse influerer ligeledes det
pædagogiske miljø.
Vi vil give barnet frihed til at vælge og være, både individuelt og i
fællesskabet i børnehaven.
Børnehavens læreplan kan ligeledes findes på børnehavens hjemmeside, hvis
man ønsker en uddybende redegørelse for børnehavens pædagogiske
principper og overvejelser.

Fysiske forhold og åbningstider
Børnehaven bor til leje hos Østskolen, Waldorfskolen i Aalborg, Tornhøjvej
14, 9220 Ålborg Øst.

Vi har et vindfang med plads til regntøj, flyverdragter og redskaber.
En garderobe hvor hvert barn har plads til overtøj og skiftetøj.
To stuer (Valmuen og Kornblomsten), to toiletter og et lille kontor.
Køkken, godkendt af levnedmiddelstyrelsen, er på Valmuen.
Udendørs har vi en hyggelig have, hvor vi har et dejligt udekøkken som giver
os ly for regn og blæst. I udekøkkenet er der et brændekomfur som vi ynder
at fyre op i og lune os ved, koge grød, kaffe m.m.
Vi er også ved at opføre et træværksted på legepladsen.
Der er et ”bjerg” med rutsche baner, bålplads, balance bum, sandkasse,
træer, buske, bede med krydderurter og blomster. Ydermere har vi
etableret en køkkenhave med højbede som vi tilsår hvert forår. I tilfælde af
mange solskinstimer, har vi solsejl over sandarealet og har steder på
legepladsen med naturlig skygge. Mange steder i vores have, har vi
frugttræer og bærbuske. Ydermere et jordbærbed.
Vi har ligeledes flere udendørs langborde i træ, hvor vi afvikler aktiviteter
og indtager vores eftermiddags frugt når vejret tillader det.
Børnehaven har åbent mandag til fredag fra 7.00 til 16.30. Børnene skal
være ude af børnehaven senest på lukketidspunktet.
Tusindstrålens normering er 25 børn, hvoraf 4 børn i alderen 1–3 år og 21
børn i alderen 3–6/7 år.
Daglig rengøring foretages af personalet. Der er en rengøringsturnus i
forældregruppen, hvilket betyder at forældrene kommer i børnehaven og
gør rent 1-2 gange årligt.

Personalesammensætning
Leder: Jette Sommer
Pædagoger: Tina M.H. Bach og Jesper Thielicke.
Pædagogmedhjælper Khaloud Abdul Hadi.
Desuden har børnehaven en omsorgsmedhjælper 16 timer om ugen.
Børnehavens leder har ansvaret for børnehavens pædagogik og daglige drift.

Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
4 medlemmer og 2 suppleanter vælges af og blandt forældrene til børn i
børnehaven ved børnehavens årsmøde/generalforsamling. 1 medlem vælges
af børnehavens personalegruppe.
Bestyrelsen har det økonomiske og administrative overordnede ansvar.
Ydermere ansvar for at gældende love og regler overholdes. Opgaverne er
administrative og ikke pædagogiske.
I børnehaven findes en mappe der beskriver bestyrelsens arbejdsopgaver og
rolle i børnehaven.

Udvalg
I forældrekredsen vælges folk til forskellige udvalg. Vi tilsigter at alle
familier er med i et udvalg:
Vedligeholdelsesudvalget:
Arrangerer arbejdsweekender i samarbejde med pædagogerne.
Arbejder for at de fysiske rammer er i orden ude som inde.
PR/fonds-udvalget:
Har til opgave at gøre børnehaven synlig i form af pjecer, opslag, foredrag,
”åbent hus” og andre arrangementer. Søger fonder, der hjælper børnehaven
økonomisk.
Socialudvalget:
Udvalget plejer og har omsorg for børnehaven indre liv. Sørger for at
fællesskabet blandt forældrene styrkes, inviterer til forældrekaffe,
koordinerer kagebagning mm.
Socialudvalget har bl.a. arrangeret fællesspisning for alle forældre og børn
hver måned.
Eventudvalget:

Arrangerer den årlige basar ( julemarked ) for børnehaven. Sætter
forældrearbejdet i gang, koordinerer opstilling – betjening – oprydning af
bod og evaluering, evt. i samarbejde med skolen.

Dagligdagen
Børnehaven åbner kl. 7.00 på Valmuen, hvor de voksne forbereder maden,
syr, rydder op og igangsætter lege og aktiviteter sammen med børnene.
Børnene kan være med til at lave morgenbrød, te, skære grønsager, .....
ellers er der fri leg.
Kl. 9 deles børnene på hver sin stue, Valmuen og Kornblomsten. Her synges
børnene til morgensamling, hvor vi laver sanglege, fingerlege, og rim og
remser som passer til årstiden.
Efter morgensamling startes på dagens aktivitet. Vi har en fast aktivitet til
hver dag i ugen (håndværksarbejde, gå tur, male, eurytmi, storbørnsgruppe,
rengøring).

Dagligt kl. 11.20 vasker alle hænder og sætter sig i eventyrkrogen. Et lys
tændes og ugens eventyr fortælles.(evt. med bordspil)
Efter eventyret går alle til bords og spiser dagens hovedmåltid.
Godt mætte, skiftes de mindste og puttes, de store tager tøj på og går ud
for at lege.
På legepladsen har vi også en fast aktivitet der hører til dagene i ugen (bål,
snitning, gå tur, håndværksarbejde, havearbejde)
Kl. 14.30 spiser alle børnene eftermiddagsmad sammen, bestående af brød,
frugt, gnave-grønt, nødder, og lign, måske en lille lun ret. Derefter er der
fortsat ude leg frem til kl. 16.30.
Storebørnsgruppen samler vi hver torsdag formiddag. De laves aktiviteter
målrettet aldersgruppen: Bogstavskendskab, skrivning, skuespil, tallege,

havearbejde, sløjd, håndarbejde, dialogisk læsning, musik, færdselslære
m.m. Der afholdes ligeledes enkelte udflugter ud af huset.
De små børn, der ikke deltager i disse aktiviteter, har legestue.
Lederens arbejdsområder: Stuepædagog, personaleledelse, pædagogisk
ledelse, administration.
Pædagogernes arbejdsområder: Stuepædagog, madlavning, udepædagog.
Pædagogmedhjælpers arbejdsområder: Madlavning, rengøring og støtte
pædagogerne i pædagogiske strategier, omsorg.
Omsorgsmedhjælper: Omsorg og oprydning
Ydermere kan der tilkaldes vikarhjælp når det kniber.

Forældresamarbejde
Vi ønsker et godt samarbejde med forældrene.
Det gør vi ved at:
Der kommer jævnligt email til forældrene om generelle ting og ved hver
årstidsfest.
Inddrage forældrene i børnehavens liv gennem bestyrelse, og udvalg.
Obligatorisk konsultation i januar/februar samt efter behov.
Mødepligt til forældremøder, årsmøde, arbejdsdage og basar.
Tilbyder forældrene faglig rådgivning og vejledning ved ekstra
konsultationer.
Være tydelig i vores faglighed og vise vi er her for at støtte dem og deres
børn i videre trivsel.
Jævnlige informationer via sms, mms og email, der fortæller om deres barn
og hele børnehavens indre liv

Personalesamarbejde
Personalesamarbejde bygger på åbenhed og tryghed. Ved at føle sig tryg, tør
man åbne sig og i tillid til hinanden, kan man give omsorg og acceptere
hinandens forskelligheder.
I samarbejdet skal der være et pædagogisk indhold, pædagogiske
diskussioner, supervision og videreuddannelse.
Supervision og videreuddannelse er vigtigt for medarbejdernes personlige og
faglige udvikling samt for udviklingen af personalet som gruppe.
Personalegruppen får supervision efter behov.
For at sikre en god arbejdsplads skal der være medarbejdersamtaler mindst
tre gange årligt, én med bestyrelsen og to med lederen.
Ledelsen sikrer i samråd med bestyrelsen, at regler i forbindelse med
sygdom, ferie, afspadsering, løn, ledelse, ansættelser, afskedigelser og
klager varetages.

Øvrige samarbejdspartnere
Aalborg kommune.
Østskolen, Waldorfskolen i Aalborg er en vigtig samarbejdspartner. Mange
forældre i børnehaven har også børn på skolen.
PPR.
Tværfagligt Team.
Regionsmøde. Målet er at 2 – 4 gange årligt mødes de fem Steiner
børnehaver i Nordjylland til drøftelse og debat af pædagogik, teori og
praksis.
Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og Vuggestuer i Danmark
afholder seminar og giver mulighed for forskellige workshops, udført af
medlemmerne.
Èn gang årligt er der steiner pædagogisk weekendstævne arrangeret af

Sammenslutningen. Hele personalegruppen deltager ved stævnet.
Personalet i Børnehaven Tusindstrålen og i Bitte bæk har flere gange årligt
netværksmøde med foredrag, pædagogiske debatter m.m.
På ledelsesplan er der et samarbejde med de øvrige private børnehaver i
Aalborg kommune.
Ledere af steiner børnehaver og vuggestuer har et fælles ledernetværk med
møde flere gange årligt
Vi har også et fint samarbejde med Merkur bank i Aalborg.

Praktiske oplysninger
Aflevering og afhentning:
Børnene kan møde i børnehaven som det passer forældrenes hverdag. Har vi
samling (morgensamling, eventyr eurytmi eller lignende, beder vi jer venligst
vente i garderoben eller på legepladsen til samlingen er overstået og vi kan
modtage barnet.
Børnene skal være afhentet og ude af børnehaven på lukketidspunktet kl.
16.30.
Mad:
Børnene tilbydes en snack om morgenen, frokost og eftermiddags mad.
Råvarerne er så vidt muligt af biodynamisk eller økologisk herkomst og
vegetarisk. Børnene får de bedst mulige ernæringsbetingelser og samtidig
skånes miljøet, ved denne kost. Det ”grønne” affald fra madlavningen
komposteres. I tråd hertil er rengøringsmidler, vaskepulver, materialer
såsom farver, maling… naturligvis også fri af kunstige farve- og

tilsætningsstoffer.
Kun ved fødselsdag og ved særlige aftaler kan man medbringe mad i
børnehaven.

Skiftetøj:
Børnene skal medbringe skiftetøj, bukser, trøjer, sokker, undertøj… til
skiftetøjskasse. Barnet skal altid have tøj med der passer til vejret. Vi
beder om at barnet skal have navn i tøj og fodtøj.
Legetøj:
Børnene må ikke medbringe legetøj. Børnehaven har legetøj, som er syet,
strikket, tømret og indkøbt efter nøje pædagogiske og æstetiske
overvejelser. Nye børn og børn der skal sove til middag i børnehaven må
gerne medbringe en lille putte/sove ting.
Fødselsdage:
Hvis barnet er klar til det og kan føle sig tilpas i at være midtpunkt for hele
børnehaven, vil vi gerne fejre fødselsdagen med eventyr, sang, sanglege,
gave og lys. Den dag må man medbringe kage, boller, is. Der må ikke
medbringes slik, flødeboller eller lignende. Fødselsdagsbarnet er velkommen
til at have pårørende med til sin fødselsdag i børnehaven.
Sygdom/fridag:
Hvis barnet holder fri gives besked til børnehaven. Ligeledes kontaktes
børnehaven hvis barnet er sygt. Børnehaven vil gerne vide hvad barnet
fejler, af hensyn til bl.a. smitte.
Ulykkesforsikring:
Forældrene må sørge for at have tegnet en ulykkesforsikring på barnet.
Børnehaven har tegnet en transportforsikring der giver sygetransport til
børn og personale ved ulykker og akut opstået sygdom.

Indmeldelse/udmeldelse:
Interesserede forældre tilbydes sammen med barnet et besøg i børnehaven,
hvor der fortælles om pædagogikken og børnehavens dagligdag. Alle
interesserede kan blive skrevet på børnehavens venteliste. Forældrene
kontaktes når der bliver en ledig plads. Tusindstrålen bestemmer selv hvem
fra ventelisten de vil tilbyde en plads i børnehaven.
Er der aftalt opstart udfyldes diverse formularer og herefter er barnet
indmeldt i børnehaven.
Udmeldelse skal ske skriftligt til børnehaven, med en måneds varsel
gældende fra den 1. i måneden.
Rygning:
Matriklen er en rygefri zone.

Rusmidler og alkohol:
Hverken personale eller forældre må indtage alkohol eller rusmidler på
børnehavens matrikel.
Klager:
Såfremt forældre har en klage over , må de først henvende sig til
vedkommende. Næste instans er lederen. Sidste instans er bestyrelsen, der
kan indkalde professionel assistance, hvis det findes nødvendigt. Parterne
kan til enhver tid medbringe en bisidder til samtaler.
Vi fordrer et gensidigt anstændigt konfliktløsnings niveau med en god tone.
Vi søger at opnå en ”vinder-vinder” situation, hvor ingen af de berørte parter
oplever, at gå derfra som tabere. Børnehaven har en procedure for
konflikthåndtering nedskrevet og den benyttes ved konflikter. Relationen i
konflikten, er lige så vigtig som selve sagen. Steinerpædagoger arbejder med
hjertet for børnenes skyld. Rammer man dem, rammer man dem i hjertet.

For sent afhentning:
Forældre der har hentet for sent, bliver kontaktet af børnehavens leder.

Priser:
1600 kr. pr. mdr. for børn over 3 år.
2130 kr. pr. mdr. for børn under 3 år.
Forældrebetalingen opkræves af Aalborg Kommunes pladsanvisning. Er der
spørgsmål mht. søskenderabat og friplads bedes man henvende sig til
pladsanvisningen.
Det koster 300 kr. pr. mdr. til kost. (juli betalingsfri)
Kostpenge indbetales hver den første i måneden til vores konto i Merkur.

Børnehavens faste aktiviteter (kort fortalt):
Læs børnehavens læreplan, hvis der ønskes en pædagogisk uddybning af
emnerne.
Sangleg:
Hver morgen er der sanglege i børnehaven. Sanglegene er knyttet til årets
gang. Sanglegene spænder motorisk, sprogligt og musikalsk så de tilgodeser
barnets behov og udvikling. Samtidig styrkes fællesskabet blandt børnene.
Eventyr:
Hver dag fortælles et eventyr, remseeventyr eller folkeeventyr. Eventyret
er det samme i en uge ad gangen, gentagelsen giver tryghed og barnet har
god tid til at leve med i eventyret. Sproget opbygges og udvides og især
fantasien næres af de mange eventyrbilleder, børnene får gennem et helt år.

Fødselsdag:
Denne dag er jo ganske særlig for det enkelte barn. Barnet får fortalt sit
eventyr; et særligt eventyr der indeholder detaljer om barnets eget liv. Så
får det en gave fra børnehaven. Vi tænder lys og har flag på bordet. Til
dessert har barnet medbragt en kage, boller, is….
Madlavning:
Hver dag kan de børn som har lyst, være med til at skære grøntsager, røre
dej og lignende.
Årstidsfester:
Årstidsfesterne er højdepunkter i løbet af året. De bygges langsomt op,
gennem sang, eventyr og praktisk forberedelse. Det giver en medleven i
årets gang.
Eurytmi:
Eurytmi, som er en bevægelseskunst, der er grundlagt og videreudviklet af
Rudolf Steiner i årene mellem 1911 og 1924. Rudolf Steiner, kalder det også
for synlig sang og synlig tale. Eurytmi udtrykker sprogets lyde (bogstaver),
musikkens toner i bevægelser og udøvelsen af lyd - og tone bevægelser
virker direkte harmoniserende på krop og sjæl. Ordet -eurytmi- stammer
fra græsk og betyder god, skøn bølgebevægelse. Én gang ugentligt får
børnehaven besøg af en uddannet eurytmist, som ved brug af eventyr og
sange tilføjer et supplement til børnehavens liv.
Alle børn over 3 år deltager.

Håndværksarbejde:
Vi saver, snitter, syr, strikker, modellerer m.m. Alt i naturmaterialer.

Male/tegne:

Vi arbejder med kunstneriske aktiviteter sammen med børnene og børnene
får lov til at opleve den skabende kunstneriske proces i sig.
Storebørnsgruppe:
Alle børn, der har sidste år i børnehaven samles én dag i ugen og laver
skoleforberedende arbejde.

Årsplan og traditioner
August:
Vi fejrer høstfest, hvor vi høster korn, maler mel, kærner smør, sylter,
safter, binder høstkrans i tiden op til. På selve festdagen tilberedes alt
grønt og frugt, et eventyr bliver til, der er nok en gulerodskonge,
dildprinsesse eller noget helt, helt andet.
August/september:
Arbejds- vedligeholdelsesdag hvor forældre, børn og personale i fællesskab
sætter børnehaven i stand ude og inde.

September:
Vi fejrer Mikaelsfest, sætter blomsterløg, laver sværd, spiser sværdbrød
og drikker drageblod. Vi hører legenden om ridder Georg og dragen og bliver
slået til riddere.
Forældremøde med valg til udvalgene.

November:
Vi fejrer Lanternefest, i tiden op til males akvarel, som olieres og sættes
sammen til fine lanterner. Vi synger om Morten Vægter og håber han
kommer til os.

Bedsteforælderdag to dage i november.

Fredag før 1. søndag i advent er der adventsspiral for børnene.
Lørdagen før 1. søndag i advent holder vi julebasar.
December:
Vi synger om julen, spiller krybbespil, hører nissefortællinger og små
legender om Josef og Maria.
Juleafslutning for børn og deres forældre.

Januar/februar:
Forældrekonsultation.
Februar:
Spirefest for at fejre forårets komme.
Marts:
Vi fejrer påsken og venter spændt på haren. Vi farver æg til det fælles
påsketræ, laver små påskehaver, syr små kyllinger. På selve dagen må vi ud
og se om haren har været med æg og sandelig om ikke han har været forbi,
hvor er det dejligt! Hvert barn skal vælge det fineste æg som ligger i
kurven og give det til en af sine venner.
Pædagogisk børnehave stævne. Børnehavens faste personale deltager, hvis
det er muligt.
Forældremøde/årsmøde:
Forældremøde og efterfølgende valg af nye medlemmer til bestyrelsen.
Maj:
Vi fejrer pinsen med sang og leg. Vi flyver med pinsefugle og synger sange
om sommerfugle og andre fugle. Arbejds- vedligeholdelsesdag.
Juni:
Gensynsfest med børnehavens venner.
Sommerafslutning sidst i juni, Årets sidste fest!
Storebørnsgruppen opfører et skuespil. Vi tager denne dag højtidelig afsked

med de børn der skal i skole og ønsker hinanden god sommer.

Årstidsfesternes indhold ændrer sig fra år til år.

Forventninger
Vi forventer at forældrene er positive overfor børnehavens pædagogik og
deltager i børnehavens liv.
At forældrene deltager i forældremøder, basar, udvalg, arbejdsdage,
rengøring og bestyrelsesarbejdet.
At forældrene altid spørger, hvis de undres, har brug for
rådgivning/støtte/hjælp eller er utilfredse…
At forældrene opfatter børnehaven som et pædagogisk sted og ikke en
pasningsordning.

Perspektiver 2017:
Læreplanen, personalepolitikken, er i fokus og gennemarbejdes,
forvandles, evalueres så den passer til vores børnehaves værdigrundlag
og personalegruppe.
Vi har som særligt fokuspunkt antroposofi, pædagogik, videreuddannelse,
studiearbejde og faglighed i det hele taget.
Personalegruppen forholder sig aktivt omk. evt. kurser.
Vi har som særligt fokus på børn der skal styrkes i deres udvikling og
muligheder. Derfor har vi som en særlig indsats en ekstra pædagog i
børnehaven ti timer om ugen om formiddagen. Målet er at en gruppe
børn bliver ekstra stimuleret og styrkes særligt i det sproglige og det
sociale udviklingsområde.

