Velkommen i GADEVANG ASYL
Vi har i denne folder samlet en masse praktisk information til jer.
Gadevang Asyl er en selvejende institution, oprettet 3. oktober 1892. Asylets
bygning og grunden er skænket til Asylforeningen i Gadevang af
Geheimekonferentsraad C.F.Tietgen.
Asyl betyder ”et fredhelligt sted - et sted hvor man kan få lov at være i fred”.
Et dejligt sted at være barn. Med disse ord vil vi gerne byde velkommen i
Asylet.
Asylet er et ganske særligt sted. Et sted som både børn, forældre og tanter
sætter stor pris på og værner meget om.
Asylet er et samlingssted og danner rammen om et særligt fællesskab. I Asylet
danner man netværk både med børn, andre forældre og med tanterne.
Sammen er vi stærke, og kan hjælpe hinanden med at skabe et godt børneliv
for børnene i Asylet. Det er omdrejningspunktet for Asylets pædagogik og for
tanterne, at børnene oplever deres tid i Asylet som en af de bedste perioder i
deres liv.
Fællesskab, traditioner, gode legekammerater samt sjove og aktive oplevelser
er Asylets kendetegn. Det er videnskabeligt bevist, at det børn oftest husker
fra deres barndom er de stjernestunder, hvor lykken i et kort øjeblik
synliggøres i et oplevet fællesskab, hvor børnene er aktive og centrale
medspillere.
Det er derfor af afgørende betydning, at børn og forældre bakker op om
Asylets værdier og normer, og hjælper os med at holde fast i det gode
børneliv.
I Asylet går man fra man er 0 år til man går ud af GUK (Gadevang
ungdomsklub), når man er 18 år. Det betyder, at vi gennem en lang årrække
skal forme hverdagen sammen. Derfor lægger vi i Asylet vægt på, at vi alle er
ansvarlige for, at der er en god tone og ånd i Asylet. Det er af afgørende
betydning, at I som forældre hjælper os med at holde fast i en respektfuld og
ordentlig omgangsform og tone. Omgangstonen skal være respektfuld og
anerkendende blandt børnene, blandt børn og voksne og blandt voksne.
Omgangstonen er med til at præge måden vi er sammen på, og måden vi
oplever hinanden som mennesker.
På vores hjemmeside kan du læse en masse om Asylet. Vi håber du gør alvor
af det, og læser om vores værdier, for de er humoristisk og sjov læsning. Vi er
stolte af dem og tager dem meget alvorligt.

Vi er en integreret institution fordelt i to huse, børnehaven og Kessers hus med
fælles legeplads. Slusen - vores vuggestue - har dog deres egen legeplads,
hvor der er taget hensyn til de små børns behov. Børnetallet i Asylet er
varierende både for vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub, derfor svarer
normeringen altid til det antal børn, vi har.
Vuggestuen og børnehaven holder til i ”det gamle hus” mens fritidshjem,
fritidsklub og ungdomsklub bor i Kessers hus. Men vi gør meget for at være
sammen.

Asylets valgsprog: Tanternes dovenskab – Børnenes styrke:
Vi opfatter det som vores opgave at tilrettelægge de fysiske rammer og
muligheder i Asylet sådan, at vi kan udføre den dobbelte opgave, det er på den
ene side at passe godt på de børn, vi har fået i vores varetægt - og på den
anden side udfordre dem, så de udvikler sig alsidigt. Vi vil give børnene plads
til at gøre sig deres egne erfaringer.
At kunne klare sig selv giver selvværdsfølelse. At kunne tage vare på sig selv
betyder blandt andet, at man ikke er afhængig af, at en voksen står på spring
for at hjælpe - at man kan klare små dagligdags opgaver selv. At det er
vigtigt, kan man tydeligt se på et lille barn den dag, han storstrålende kommer
og siger: "Se, jeg har lynet jakken selv!" Man udvikler sig, når man selv gør
noget, når man selv er virksom. Hellere lave selvmål end slet ingen mål. Her
skal være plads til at lave fejltagelser og lære af dem.
Vi vil give børnene en tro på, at de kan selv – selvtillid. For at børn skal udvikle
selvtillid, må vi have tillid til dem.
Vi vil give dem oplevelsen af, at de er noget værd - selvværd. For at børn skal
udvikle selvværd, må vi værdsætte dem.
Vi vil gerne have, at de er glade for sig selv – selvglæde. For at børn skal blive
glade for sig selv, må vi vise dem, vi er glade for dem.
Vi vil lære dem at respektere hinanden - fællesskab og respekt. For at børn
skal lære at respektere andre, må vi vise dem respekt.

At begynde i Asylet:
Allerførst skal du/I læse vores VÆRDIGRUNDLAG på vores hjemmeside, som
beskriver vores holdninger og pædagogik.
Det kan være overvældende at starte i vuggestue eller børnehave. Der vil
være mange indtryk og rutiner og nye mennesker. Børn reagerer forskelligt og
nogle børn bliver kede af det, andre finder sig hurtigt tilrette. Det er
altafgørende, at I har det godt med at aflevere jeres barn. Hvis forældrene er
trygge og rolige, smitter det af på jeres barn. Derfor er det vigtigt, at vi bruger
tid sammen til at tale om jeres barn, så vi bedst muligt kan støtte indkøringen.
Men det er også rigtigt vigtigt, at I spørger ind til, hvis der er noget som
undrer eller bekymrer jer.

I skal forberede jer på at indkøringen tager en uges tid.
Besøg og rundvisning og kort samtale med vores asylmoder Gitte er første
skridt i indkøringen.
Derudover vil det altid være en tante/tanterne fra stuen, der kører jeres barn
ind i Asylets hverdag.
Kom gerne og besøg os et par gange inden barnet skal begynde.

Indkøring:
Når du har fået plads i Asylet/Børnehaven/Slusen kommer du til en
rundvisning. Her taler vi sammen om dit barns trivsel, mad, søvn, glæder og
andet, således at vi har et godt kendskab til jer og jeres barn, inden I starter.
Indkøringen som er beskrevet nedenfor skal forstås som et udgangspunkt. Vi
tilpasser altid tingene og rytmen, så det passer præcis til jer. Starter du i
Slusen læser du det med størst opmærksomhed, og starter du i børnehaven
kan I springe Slusens indkøring over.

Vuggestuen indkøring:
Vi bestræber os på, at indkøringen i vuggestuen tager en uge, men der er
forskel på børn, og vi er også åbne for at det for nogen kan tage lidt længere
tid. Den første dag kommer I klokken kvart i 10, der er vi nemlig færdige med
vores morgensamling. Den første dag er I på stuen sammen med barnet i
omkring en times tid. Her kan barnet vænne sig til stuens lyde, og møde den
tante, som skal hjælpe jeres barn med, at lærer at være i vuggestue.
Forælderen får samtidig mulighed for, at fortælle alt det vigtige om den lille
guldklump. Alt efter hvordan barnet reagere på vuggestuen og de andre børn,
aftaler vi hvornår i skal komme dagen efter.
Derefter aftaler vi fra dag til dag, hvordan den videre indkøringen skal forløbe.
Vi danner nemmere relationer til jeres børn, når I ikke er på stuen.
Vuggestuen er ny og derfor vil jeres barn helt naturligt holde sig til jer. Derfor
vil vi sammen, i det fleste tilfælde på dag to, forsøge at I afleverer barnet på
stuen og kortvarigt er sammen med os på stuen, uden I er tilstede.
Imens kan i gå ned i børnehavens køkken og få en kop kaffe. En tante vil
komme ned og hente jer, når I skal komme tilbage på stuen. Det gør vi for at
barnet oplever, at i kommer tilbage og henter dem, der hvor I har afleveret
dem. Alt efter hvordan jeres barn reagere på, at blive afleveret, aftaler vi
hvordan vi gør næste dag. I slutningen af ugen stræber vi mod at barnet skal
prøve at sove, og være i vuggestuen en hel dag.

Børnehaven indkøring:
1. dag:
2. dag:
3. dag:
4. dag:
sover.
5. dag:

Kommer I og bliver vist rundt og bliver et par timer.
Eventuelt det samme som den første dag.
Går I et par timer og lader barnet spise frokost sammen med os.
Lader I igen barnet blive et par timer, hvor det spiser frokost og evt.
Henter I ved frugt-tid ca. 14.30 og hygger med.

For at komme tæt på jeres barn, er det vigtigt, at vi er alene med ham/hende.
Når barnet ikke kender os og stedet er det naturligt, at det holder sig tæt til
jer.

Middagslur:
I Slusen sover børnene efter behov og søvnrytme.
Jeres barn har mulighed for at sove til middag i børnehaven, hvis han/hun har
brug for det.

Tre måneders samtale:
Når jeres barn har gået her omkring tre måneder, tilbyder vi jer en
forældresamtale, hvor vi fortæller om, hvordan jeres barn trives i Asylet.
I øvrigt sætter vi altid gerne tid af, så vi kan tale sammen om jeres barn, hvis
I eller vi synes, det er nødvendigt.

Forældremøder:
Vi holder stueforældremøde i børnehaven i efteråret, og i begyndelsen af året
holder vi storforældremøde for alle Asylets forældre. Her fremlægges året, der
gik og det kommende års planer.
Her foretages der også hvert, år valg til bestyrelsen.

Andre arrangementer
I løbet af året holder vi forskellige arrangementer, nogle med og nogle uden
forældre. Asylet er kendetegnet ved en velfungerende bestyrelse, som er
inddraget i og inspireret af det pædagogiske arbejde. Asylet vil gerne kende
forældrene godt. Det betyder meget for vores arbejde med børnene, at vi kan
arbejde sammen, tale og feste sammen. Børnene kommer til at opleve sig selv
som del af en velfungerende helhed, og de kommer til, at opleve, at de to
”verdener” - familieverdenen og Asylverdenen - har berøringsflader og kan
trives sammen. Vi forsøger at gøre Asylverdenen så lidt institutionsagtig som
muligt. Derfor er vi glade, når forældre og bedsteforældre sætter sig ned og
tager en kop kaffe/te og en snak.

Forældrearbejdsdag:
Vi har en årlig forældrearbejdsdag, hvor vi forventer, at I deltager. Her
vedligeholder vi og udbygger legepladsen.
Når så mange børn dagligt benytter legepladsen, kan det ske at eksempelvis et
søm stikker frem fra et hus/legeredskab eller en cykel bliver placeret under en
gynge. Bliver man som voksen tante eller forældre opmærksom på noget
sådant, forventes det selvfølgeligt, at man finder noget værktøj og trækker
sømmet ud eller flytter cyklen. Vi opfordrer børnene til at gøre det samme og
passe godt på vores ting og hinanden. Legepladsen skulle gerne være et
område, som alle føler ansvar for.

Byfest/sommerfest:

I forsommeren deltager vi i Gadevangs Byfest. Vi optræder som regel og har
forskellige boder, som nogle af børnene bestyrer. Her er alle søskende,
bedsteforældre og forældre velkomne.

Lucia
I december er der Lucia-optog med morgenkaffe og rundstykker, eller med
æbleskiver og gløgg, afhængig af tidspunktet på dagen. Her er hele familien
også velkommen.

Samarbejde og kommunikation:
Asylet er en stor institution med mere end 150 børn. Dette stiller store krav til
kommunikation og samarbejde mellem børn, personale, forældre og
bestyrelse. Vi er alle ansvarlige for, at der er en god tone i Asylet. Det er af
afgørende betydning, at I som forældre bakker op om Asylets værdier og
normer, at I hjælper os med at holde fast i en respektfuld og ordentlig
omgangsform. Det gælder i alle forhold, at vi som voksne er børns
rollemodeller. Omgangsformen er med til at præge måden vi er sammen på,
og måden vi oplever hinanden.
Har I oplevelser i Asylet, som I ikke kan se sammenhæng i, eller ikke forstår,
er I meget velkomne til, at henvende jer til os, ja rent faktisk forventer vi, at I
henvender jer, så vi kan få en god snak om, hvorfor vi gør, som vi gør i Asylet.

Legeaftaler og gå med hjem bog:
Den vigtigste form for virksomhed i småbørnsalderen er legen. Gennem legen
lærer barnet verden at kende. Hvad de ser og oplever, lærer de at forstå ved
at gentage det gennem legen. Voksne tænker og taler sig igennem oplevelser,
børn leger. Gennem legen lærer barnet nogle regler for, hvordan man kan
være sammen med andre. Barnet lærer at håndtere nogle forskellige ting og
redskaber, at lave aftaler og at organisere, at samarbejde. Fantasien og
sproget udvikles.
Den anerkendelse af sig selv, som barnet oplever gennem accepten fra andre
børn, styrker deres selvværd. Derfor er det efter Asylets opfattelse meget
vigtigt, at vi på alle måder understøtter børns legerelationer. Vi opfordrer alle
forældre til at være gode til at tage deres børns legekammerater med hjem,
når de henter deres barn, og der er mulighed for at lege. Når børnene også
oplever og kender hinandens ”hjemmebane,” skaber det en yderligere og
grundlæggende forståelse for hinanden, og de forskelligheder børnene oplever
hos hinanden.
Derfor er det grundlæggende sådan i Asylet, at forældre altid kan tage andre
forældres børn med hjem til en legeaftale med deres eget barn. Dette er
organiseret ud fra en ide om, at det skal give så lidt besvær som muligt, for
alle parter, børn, forældre og tanter.
Det betyder, at dit barn kan gå med hjem på besøg hos sine kammerater, når
der er tid, lyst og mulighed hos forældrene til dit barns kammerater. Ligeledes
omvendt, er du/I selv altid velkomne til at tage dit barns kammerater med
hjem og lege.
For at undgå at nogle børn går med hjem til en legekammerat på dage, hvor
det ikke passer barnets forældre, har vi ”gå med hjem bogen”. I den skriver
man, hvis ens barn IKKE kan lege i dag. Så er du sikker på, at dit barn ikke

har nogen legeaftale den dag. Det kan jo være i skal til lægen, eller, at det
bare ikke passer hos jer den dag.
Ligeledes skal du/I altid tjekke, om der står noget i ”gå med hjem bogen”, om
det barn du evt. tager med dig hjem.
Derudover er det strengt nødvendigt, at ringe til legekammeratens forældre
og aftale eller lægge besked om, at deres barn er gået med dig hjem. Hvis
telefonen ikke bliver taget, er det ok at indtale besked eller sende en sms.
Husk at opgive dit telefonnr. og adresse.
Hvis I tager andres børn med hjem for at lege, er det også strengt nødvendigt
at skrive det i ”gå hjem bogen”, også selvom man har aftalt det med barnets
forældre. Så kan alle tanter se hvem der er gået med hvem hjem.
Denne ordning er unik og ganske særlig for Asylet. Vi ser hvor meget børnene
profiterer af, at kende hinanden så godt. Legen fungere godt og børnene
overfører deres kendskab til hinandens forskelligheder til legen i Asylet, så de
er trygge ved hinanden, men også trygge ved de andre børns forældre.
I praksis betyder det, at tanterne kan udleverer dit barn til dit barns
legekammeraters forældre, og at du vis du ikke tager telefonen, modtager en
besked på telefonsvaren eller en sms med besked om, at dit barn er gået hjem
til en legekammerat..
Dit barn går selvfølgelig ikke med nogen hjem for at lege, når du har skrevet i
”gå med hjem bogen”, at dit barn ikke kan lege i dag.”
Det kan være svært og overvældende som ny forældre i børnehaven helt at
forstå, hvordan dette fungerer i hverdagen. Vi snakker derfor meget om det i
den introduktionssamtale, I inviteres til sammen med en rundvisning.
Proceduren er således:
1. Når du tager et andet barn med hjem skal du altid først tjekke om der i
”gå med hjem bogen” er givet besked om at barnet ikke kan lege. Hvis
der ikke står noget kan du som forældre tage udgangspunkt i at det er
ok at barnet går med hjem og leger.
2. Det er dernæst strengt nødvendigt at du ringer til en af barnets
forældre, og giver besked.
Hvis de ikke tager telefonen er det ok med en besked på telefonsvaren
eller en SMS. Husk at oplyse dit telefonnummer og en adresse.
3. Det er strengt nødvendigt at du skriver i ”gå med hjem bogen” hvem du
tager med dig.
4. At du siger farvel til en tante og giver besked om hvem du tager med
hjem.
Ved gå hjem bogen ligger der altid en liste(den hvide mappe) med børnenes
adresser og forældrenes telefonnr.

Skolestart-samtale
I det tidlige forår inden skolestart tilbydes forældrene igen en samtale, hvor
personalet på stuen sammen med jer vurderer jeres barns skoleparathed.

Information:
Brug vores hjemmeside www.gadevangasyl.dk. Her kan du finde masser af
information om pædagogik, bestyrelse, mv.
Hold dagligt øje med opslagstavler, tavlerne på dørene ind til stuerne og
diverse opslag, det er som regel vigtig information.

Børneroden:
Følg også med på børneroden. Her kan du følge med i dagbogen, hvor tanterne
skriver lidt om dagens begivenheder.
Beskeder angående ture, aktiviteter, samt nyhedsbreve modtager du også her.
Til slut i denne mappe er der introduktion til børneroden, som er Hillerød
kommunes kommunikations system. I skal ind i børneroden og skrive
stamkorts oplysninger på jeres barn. Det er den måde vi får telefonnr. Og
adresse, samt øvrige oplysninger, som vi har brug for om jeres barn. Det er
derfor super vigtigt at du opdaterer dit barns stamdata hvis du. Feks. Skifter
arbejde, eller får nyt telefonnr.
Adresse:
Rankeskovvej 4, 3400 Hillerød
Mail Gitte: gini@hillerod.dk
Mail Tine: Tsol@hillerod.dk
Mail Kristian: krih@hillerod.dk
Telefon:

Køkken i børnehaven:
Slusen:
Kessers hus:
Kristian:
Gitte

72324634
72324635
72324638
72324646
72324633

Åbningstid/mødetid:
Kl. 7.00 - 17.00 alle hverdage, torsdag dog 07.00 – 17.30.

Lukkedage:
Asylet er lukket i følgende dage.
Mandag tirsdag og onsdag før skærtorsdag.
Fredag efter Kristi Himmelfarts dag.
Grundlovsdag.
Uge 29
Fra d. 24. december til og med 1. januar.

Ankomst/afhentning:
Når I bringer og henter barnet, så sig lige: go'daw og farvel til en af de voksne
på stuen. Hvis andre end de sædvanlige henter, Skriv det i ”gå hjem” bogen
og, så giv lige besked.

Sygdom:
Vi modtager ikke syge børn i Asylet. Når dit barn er sygt, så husk at ringe og
giv os besked om sygdommens art. Vi bliver rigtig glade hvis du også melder
dit barn sygt på børneroden. Hvis dit barn bliver sygt i Asylet, ringer vi efter
dig.

Ferie/fridage:
Hvis I holder fri eller ferie, så husk at give besked, det gælder også klub-og
fritidshjemsbørn

Mad:
I Slusen får alle vuggestuebørn mad fra vores eget køkken.
Alle børn i børnehaven skal have madpakke/madkasse med navn på. Hvis
barnet kommer tidligt, er det en god ide at have en formiddagsmad med. Vi
spiser cirka klokken halv tolv. Vi blander os normalt ikke i, hvad der er i
madkassen, og i hvilken rækkefølge maden spises. Vi sikrer os, at alle børn får
spist. Børnene får vand til maden.

Frugt:
I Slusen får alle børn formiddagsmad og eftermiddagsmad og frugt fra vores
eget køkken.
I børnehaven har barnet et stykke frugt med til om eftermiddagen. Vi spiser
frugt mellem kl. 14 og 15. Vi drikker vand til.

Slik:
Børn bør ikke have slik med i Asylet med mindre det er til uddeling til hele
gruppen ved festlige lejligheder. (fødselsdage eller lignende)

Tøj:
Asylet er dit barns arbejdsplads, husk derfor praktisk tøj - uden anoraksnore
og andet vedhæng - der kan tåle lidt af hvert, samt overtøj, så vi kan gå ud i
al slags vejr. Barnet skal også have hue og vanter med i de kolde måneder.
Husk også indesko og et sæt skiftetøj i tilfælde af forskellige uheld. For egen
skyld: sæt navn i tøjet. Det gælder både store og små.

Ture:
Når vi tager på ture, får I besked herom via opslag, som oftest på børneroden.
Fritidshjem- og klubbørnene får ofte kun mundtlig besked.

Fødselsdag:

Hvis I gerne vil holde fødselsdag for børnehavebarnets gruppe derhjemme, vil
vi meget gerne deltage. I skal aftale med tanterne, hvornår det passer at
holde fødselsdagen, inden I hænger indbydelserne op, så der ikke opstår
misforståelser.
Hvis I ønsker at holde fødselsdag uden for Asylets åbningstid, henstiller vi til at
I deler indbydelserne ud i postkasserne på børnenes bopæl.

Legetøj:
Børnene må godt have legetøj og cykler med, men vi påtager os ikke ansvaret
for om det beskadiges eller bliver væk. Prøv for jeres egen og vores skyld at
begrænse det, og snak med barnet om, at de andre børn også må have lov til
at låne det.

Børnemøder/fredagshygge:
Vi har børnemøde for børnehavebørnene ca. kl. 13.30 hver fredag i det gamle
køkken. Her fortæller børnene om stort og småt. Grupperne vælger på skift
sange og bager kage.

Børneroden:
Her er introduktion til hvordan du opretteter dig på børnemøde

