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Velkommen i vuggestuen.
Riisets leder: Tine Møller
Riisets afdelingsleder for børnehaven: Susanne Bjørklund Larsen

Adresse, telefon og e-mail
Den Integrerede Institution Riiset
Bellahøjvej 46
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 87 99
Kontor 38 26 44 00
E-mail: riiset@riiset.dk
Hjemmeside: www.riiset.dk
Tlf. til vores udflytterbørnehave 21 14 98 20 og 21 13 33 20
Direkte tlf.
Kontor:
Brumbasserne:
Sommerfuglene:
Uglerne:
Pindsvinene:
Gangen/legeplads:
Bæverne (BH):
Vildsvinene: (BH)

38 26 44 00
38 26 44 01
38 26 44 02
38 26 44 03
38 26 44 04
38 26 44 06
21 13 33 20
21 14 98 20

Vores åbningstid er:
Mandag – Torsdag: Kl. 6.45 – kl. 17.00
Fredag:
Kl. 6.45 – kl. 16.30

Hvem er vi?
Vi er en institution, der er startet i 1971, så vi har mange år på bagen. Vi har 44 børn fordelt på 4
stuer. Vi har gennem mange år arbejdet med 4 vuggestuegrupper, og vi har været gennem en større
omstruktureringsproces, da vi havde flere børnehavebørn end vi har plads til i vores
udflytterbørnehave. Dette forventer vi at justere hen ad vejen alt efter behov.
Pt. fungerer 3 stuer som vuggestuegrupper og den 4. som en fleksibel gruppe med de største
vuggestuebørn og/eller de yngste børnehavebørn (11-14 børn).
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Da institutionen startede for mange år siden, var vi kun en vuggestue, men i starten af 1990´erne
udbyggede vi med en udflytterbørnehave. Den startede ved Ganløse, men ligger i dag i
Fredensborg, hvor vi har 48 børnehavebørn. Hvis I ønsker at vide mere om udflytteren, er I
velkomne til at spørge personalet eller besøge vores hjemmeside. Børnene i vuggestuen har
mulighed for at fortsætte i udflytteren. Dette skal blot meddeles til pladsanvisningen, ligesom ved
valg af anden børnehave.
Institutionen er selvejende, hvilket vil sige, at vi er medlem af Børneringen. Vi har som alle andre
daginstitutioner driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
Institutionen har en bestyrelse, som består af 7 medlemmer (hvoraf én er medarbejderrepræsentant)
og 2 suppleanter. Der holdes årligt 4 – 6 bestyrelsesmøder, hvor der udover medlemmer og
suppleanter, deltager afdelingslederen (Udflytter børnehaven) samt lederen. Vi afholder valg til
bestyrelsen i efteråret, hvor vi opfordrer både forældre fra vuggestuen og børnehaven til at stille op.
Bestyrelsens navne og fotos hænger på opslagstavlen i begge ender af vuggestuen.

Riisets målsætning er:
-

-

At tage udgangspunkt i det enkelte barns individualitet.
At medvirke til at det enkelte barn udvikler respekt for sig selv og andres forskelligheder.
At barnet skaber venskaber og opbygger selvtillid.
At give barnet mulighed for at udforske sin kreativitet og nysgerrighed.
At bibringe viden om ansvarlighed for den nære verden, naturen og dyrene.
At Riiset til enhver tid har det bedst teoretisk kvalificeret personale, der gennem
engagement, faglig videreuddannelse og individuelle initiativer kan medvirke til
institutionens fortsatte udvikling.
At vi til enhver tid vil stræbe efter et godt og fornuftigt forældresamarbejde.
At gøre overgang fra vuggestue til børnehave så problemfri som muligt, så det bliver en god
og spændende oplevelse at blive stor.

Hvad betyder målsætningen for vores daglige arbejde?
Det betyder bl.a. at vi sjældent har skemalagte aktiviteter i sommerhalvåret. Vi tager udgangspunkt
i børnene, hvad de har lyst til i dag, hvordan vejret er eller om der er noget bestemt, som det enkelte
barn eller gruppen som helhed interesserer sig for, eller har brug for netop nu. Derudover kører
stuerne mange nye børn ind i denne periode.
I vinterhalvåret har vi mange projekter. Det kunne f.eks. være motorik for de mindste,
sproggrupper, sanseværksted og pædagogisk idræt. Alle børn deltager i løbet af perioden i en
aktivitet, der er særlig tilrettelagt for barnet efter alder, interesse og/eller evne.
Barnet er naturligvis tilknyttet en stue med fast personale, men vi har ”åbne døre”, hvilket betyder,
at barnet kan være hvor i huset det har lyst til, og lege med dem det har lyst til. Her i huset
værdsætter vi legen meget, da vi mener, den er med til at udvikle et sprogligt, følelsesmæssigt,
motorisk og socialt barn.
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Sådan ser en dag ud i vuggestuen:
Det er svært at skrive kortfattet, men for at gøre det overskueligt, har vi opdelt dagen således:
Kl. 6.45 – 8.00
Institutionen åbner kl. 6.45. Vi spiser morgenmad indtil kl. 7.45. Vi er samlet på én stue, da vi ikke
er så mange børn og voksne så tidligt. Morgenmaden er en hyggestund, som vi værdsætter. I dette
tidsrum vil hoveddøren kun være åben i enden ved pindsvinene og uglerne. Kl. 8.00 går vi ud på
vores egne stuer, hvor vi tager imod de børn der afleveres.
Ca. kl. 9.00 - 9.30
Vi spiser formiddagsmad, og hygger os inde på stuen inden vi går i gang med aktiviteter.
Ca. kl. 9.30 – 10.30
Vi leger eller har forskellige aktiviteter, såsom at male, synge, bage, gå på legeplads, lave rytmik,
klippe/klistre mm. Børnene skal være afleveret senest kl. 9.30, hvis andet ikke er aftalt.
Ca. kl. 10.30 - 12.00
Frokost og forberedelse til middagslur.
Ca. kl. 12.00 – 14.00
Børnene sover efter behov. De børn, der ikke sover, hygger sig i huset.
Ca. kl. 14.00 – 15.00
Vi spiser eftermiddagsmad og de første børn hentes.
Ca. kl. 15.00 – 16.00
Vi leger på stuen eller på legepladsen. Børnehaven kommer hjem kl. 16.00, og når vi er på
legepladsen, er vi sammen med dem.
Kl. 16.30
Èn til to stuer holdes åbne til de sidste børn. De andre stuer lukker.
Kl. 17.00
Vuggestuen og udflytteren lukker. HUSK fredag lukker vi kl. 16.30
Børnene skal være afhentet således at personalet kan lukke og slukke senest kl. 17.00 alle dage,
fredag dog kl. 16.30.

Praktiske oplysninger:
Tøj
Jeres barn skal altid have ekstra tøj liggende på badeværelset. Der skal være underbukser,
undertrøje, strømper, bluse og bukser, som svarer til årstiden. Hold jævnligt øje med, at der er nok
tøj og at størrelsen passer. I garderoben skal barnet have et par hjemmesko, et sæt regntøj og et par
gummistøvler. Der skal altid være tøj til, at jeres barn kan komme ud i alt slags vejr. Børnene skal
have tøj med til at sove i. Tal med personalet om, hvad der er det rigtige for dit barn. Og husk at der
skal være navn i alt tøj.
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INGEN SNORE I JAKKER OG BLUSER, DA DETTE KAN VÆRE FARLIGT
FOR DIT BARN!!
Fremmøde
Barnet skal være afleveret senest kl. 9.30, medmindre andet er aftalt med stuen. Det er vigtigt, at I
overholder dette, da der ellers er andre børn, der måske står og venter på at komme på tur eller
andet planlagt. I er selvfølgelig velkomne til at komme senere med jeres barn, bare I husker at aftale
det med stuen. Hvis jeres barn er syg eller holder fri, vil vi gerne vide det inden kl. 9.00. I må meget
gerne give besked dagen før, når jeres barn kommer tilbage efter en sygeperiode eller nogle fridage.
Hvis der er andre end jer selv, der henter jeres barn, skal vi altid vide det på forhånd, da vi ikke
udleverer jeres barn til nogen, vi ikke har kendskab til. Skulle der alligevel komme en anden, for at
hente jeres barn, ringer vi for en sikkerheds skyld til jer inden vi udleverer jeres barn.
Søvn
De fleste børn sover udendørs i krybber, mens enkelte sover inde. Vi mener, at børn har bedst af at
sove ude, men tager selvfølgelig specielle hensyn. Det er vores overbevisning, at et lille barn har
brug for en god søvn midt på dagen, og vi vækker derfor kun børn, hvis der er specielle grunde
dertil.
Mad
Vores madmor hedder Bettina. Hun laver dejlig mad til os med stor vægt på ernæring, økologi og
sæson.
I vinterhalvåret får vi varm mad 3-4 gange om ugen - hvoraf én er grøddag.
I sommerhalvåret får vi oftere rugbrød med pålæg.
Vi har lavet en kostpolitik, som kan læses i vores Basis årsplan.
Bleer
I kan tilmelde jeres barn en bleordning, der er oprettet af en forældreforening her i huset. Prisen er
350,- kr. for et halvt års forbrug. Hvis I ønsker at tilmelde jer ordningen, kan det gøres i Jyske Bank
på en giro.
Husk at skrive følgende:
Forældreforeningen Riiset
Barnets navn og stue
Reg. Nr. 5022 Konto Nr. 111864-4
Hvis I ikke ønsker at tilmelde jer bleordningen, skal I selv medbringe bleer.
Sygdom
Syge børn kan ikke modtages i institutionen. Hvis barnet har feber, eller af andre årsager ikke virker
rask, vil vi kontakte jer. Ellers følger vi de retningsliner, der udstikkes af stadslægen. Da
dagligdagen til tider kan virke hektisk og støjende i en vuggestue, er det vigtigt, at jeres barn er
rigtig rask, når det er i institutionen eller vender tilbage efter en sygeperiode. Vi har ikke den
samme mulighed for at give et sløjt/sygt barn samme nærhed, omsorg og ro, som der er mulighed
for derhjemme.
Medicin
Vi kan kun give et barn medicin, hvis det drejer sig om en kronisk lidelse. Vi skal have en erklæring
fra lægen om, at vi må give medicin og dosering skal være tydeligt anført.
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Lukkedage
Se hjemmesiden www.riiset.dk og klik på kalender for at se aktuelle lukkedage.
Ferie
Der vil i forbindelse med helligdage og oplagte ferieperioder komme opslag på stuerne, som vi
beder jer om at udfylde så hurtigt som muligt. Det er af stor betydning, da vi planlægger evt.
vikardækning efter børnenes fremmøde. Vi betragter det at gå i vuggestue, som lige så hårdt for
barnet, som det er for os andre at gå på arbejde. Børn har præcis som voksne brug for ferie, fred og
ro, og vigtigst af alt, at være sammen med sin familie, og derfor opfordrer vi jer til at give jeres barn
den samme ferie, som I selv har brug for. Vuggestuen er jeres barns arbejde!
Forældremøder/konsultationer
Der afholdes forældremøde i november. Vi starter alle samlet med fælles information og valg til
bestyrelsen, hvorefter hver stue fortsætter mødet hver for sig.
Individuelle samtaler holdes ca. 3 måneder efter jeres barn er startet i vuggestuen og ellers én gang
om året. Er der yderligere behov aftales det med stuens personale.
Børnefest/sommerfest
I juni holder vi en stor sommerfest, hvor både vuggestue og børnehave deltager med deres familier i
Udflytterbørnehaven i Fredensborg.
Ergonomi
Vi har igennem de sidste år gjort store tiltag i forhold til vores arbejdsmiljø i vuggestuen. Det er
hårdt fysisk arbejde, og vi skal helst holde i mange år. Vi tænker derfor på vores arbejdsstillinger,
hvilket bl.a. betyder, at vi ikke unødigt bærer rundt på børnene, og når vi modtager jeres børn sker
det helst på gulvet i hånden eller på skødet. Alle forældre bedes respektere dette og opfordres til at
lade børn, der selv kan gå, gå ind ad døren.
Til sidst
Al begyndelse er svær. Vi lægger derfor meget vægt på, at både børn og forældre føler sig trygge i
huset. Når jeres barn starter, er der altid en bestemt voksen fra stuen, der tager sig specielt af jeres
barn. Det øvrige personale vil efterhånden som barnet føler sig trygt, deltage i arbejdet med jeres
barn.
I skal regne med at indkøringen tager ca. en uges tid, hvor jeres tilstedeværelse vil være nødvendig.
Langsomt lærer barnet at klare sig uden jer. Vi bestræber os på at give det enkelte barn den
optimale start, hvilket kræver fleksibilitet fra såvel personale som forældre.
Vi håber, I har fået svar på mange af jeres spørgsmål, og ellers er I velkomne til at spørge et altid
velvilligt personale.
Vi fotograferer børnene til brug på vores hjemmeside (fotoalbum), giv venligst besked til
personalet, hvis jeres barn ikke må vises på hjemmesiden.
Vil I vide mere om vores udflytterbørnehave, så spørg personalet på stuen/fra børnehaven, Tine på
kontoret eller kig forbi vores hjemmeside www.riiset.dk
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Personalet i Riiset:
Leder
Tine – 37 timer
Vuggestuen
Brumbasserne:
Yvonne - 34 timers pædagog
Lea - 34 timers pædagog
Christina - 33 timers pædagogmedhjælper
Sommerfuglene:
Lotte - 35 timers pædagog
Sevime - 32 timers pædagogmedhjælpervikar for Lotte
Anja – 33 timers pædagog
Uglerne:
Amanda vikar for 33 timers pædagog
Jette - 33 timers pædagogmedhjælper
Heidi - 36 timers pædagogmedhjælper
Pindsvinene:
Tina – 35 timers pædagog
Line - 35 timers pædagog
Ann - 33 timers pædagogmedhjælper
Køkken
Bettina - 30 timers økonoma (vuggestue)
Maya - 29 timers økonoma (børnehave)
Udflytteren
Susanne - 37 timers pædagog og afdelingsleder
Isabella - 35 timers pædagog
Peter - 31,5 timers pædagogmedhjælper
Sofie - 36 timers pædagog
Bente - 35 timers pædagogmedhjælper
Marianne - 36 timers pædagog
Morten - 35 timers pædagogmedhjælper
Victor - 35 timers pædagogmedhjælper
Derudover har Riiset ansat nogle forskellige vikarer til at træde til ved sygdom m.v.
Rengøring
Sevime (vuggestuen)
Gårdmand
Jan, fra Kbh's gårdmandskorps (vuggestuen)
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