Vigersted Børnehus
– Et aktivt og nærværende sted for børn
I den idylliske lille bjerglandsby Vigersted, som
er placeret ca. 6 kilometer nordøst fra Ringsted,
ligger den integrerede institution Vigersted
Børnehus (VBH) på Snekkerupsvej 12, 4100
Ringsted.

RELATIONELT MENNESKESYN
I VBH arbejdes der ud fra et relationelt
menneskesyn med en bevidsthed om, at børn
udvikler sig i samspil med andre børn og med
voksne. Kvaliteten af relationen mellem voksen
og barn er afgørende for barnets udvikling. For at
sikre sig en høj kvalitet i samspillet mellem
voksen og barn og dermed de bedste
forudsætninger for trivsel, udvikling og læring
for barnet, har alle faste medarbejdere i VBH
været på uddannelse i udvikling af egen
relationskompetence. Helt konkret benyttes
ICDP´s 8 samspilstemaer som redskab i
relationsarbejdet.
Det betyder at du i VBH møder voksne med en
høj faglighed der ser det enkelte barn med varme
og nærvær.

VBH er for børn fra 0-6 år, og er opdelt i tre
grupper; en til de yngste vuggestuebørn, en til de
ældste vuggestuebørn og yngste børnehavebørn,
og en til børnehavebørn.
Dette pjece er skrevet af forældrene til
kommende forældre, så I kan få et indblik i, hvad
VBH står for.
Adresse: Snekkerupvej 12, Vigersted, 4100 Ringsted,
Tlf: 5762 7080

Køkkenet danner også ramme for, at
pædagogerne og børnene sammen kan lave mad
under hyggelige og lærerige omgivelser, hvor
børnene på naturlig vis inddrages i de daglige
eller planlagte sysler.
Børnene har hver dag mulighed for at tage deres
eget yndlingslegetøj med hjemmefra.
DET PRAKTISKE
Vuggestuen råder over barnevogne, madrasser
og sengetøj, og der forefindes en velfungerende
ble- og frugtordning, så forældrene ikke skal
bekymre sig om at huske at have bleer og frugt
med til deres børn, og børnene oplever at dele et
fælles måltid og faciliteter.
TURE
Derudover tager stuerne jævnligt på hyggelige og
lærerige ture i lokalområdet, der byder på åer,
skov, marker og landbrug. Pædagogerne er gode
til at benytte de lokale muligheder for udfoldelse,
og tager gerne børnene i hånden, og går den
korte afstand over græsplænen, over til
Vigerstedhallen på skolen, hvor børnene bl.a. kan
lave gymnastik og spille bold.
UDENDØRSFACILITETER
De indbydende udendørs legeområder er opdelt,
så hver gruppe har deres egen plads til deres
behov for udfoldelse og udfordringer.

DAGLIGDAGEN
I VBH starter dagen kl. 06.30, hvor der frem til kl.
07.30 bliver serveret lune hjemmebagte boller,
havregrød, og andre morgenmadsprodukter. Der
skabes en hyggelig start på dagen, inden dagen
for alvor sættes i gang med lege og aktiviteter.

Børnene får mulighed for at bruge den store
legeplads hver dag, uanset vejret. Legepladsens
mange kreative områder indbyder til rig
udvikling og fordybelse, og børnene inddrages i
udendørs sysler, som bl.a. beplantning, dyrkning
af grøntsager, og at lave mad/saft/marmelade
osv. over bål. Kun fantasien sætter grænser.

Samarbejdet med Vigersted Idrætsforening er
ganske unikt, da børnehavebørnene som er
tilmeldt gymnastikhold, bliver tilbudt at blive
hentet i VBH for at komme til gymnastik.
OVERGANG:

KREA-VÆRKSTED
Børnenes kreative evner har rig mulighed for at
blive udfoldet i VBH. Børnehuset har nemlig eget
kreativt værksted som ofte benyttes til store og
små projekter. Vi forældre glædes over de mange
flotte kreationer, som børnene har med hjem. Til
dette værksted er der tilknyttet en person, som
har ansvaret for aktiviteterne.

-TIDLIG VSITERING
Når man er blevet tilbudt plads i VBH har man
mulighed for at komme på besøg en gang o ugen
og opleve, hvordan det opleves at være i VBH. Det
foregår hver tirsdag og man kan komme så
mange gange, som man vil, så børnene er trygge
og vænner sig til de nye, valgte omgivelser, mens
en af forældrene er der.

RING ELLER KIG IND
Synes du/I at dette Børnehus lyder interessant,
kan vi som forældre til børn i Vigersted Børnehus
på det varmeste opfordre Jer til at tage kontakt
og opleve børnehuset ved et besøg.

-FRA VUGGESTUE TIL BØRNEHAVN
I VBH foregår overgangen fra vuggestue til
børnehave glidende, og med øje for det enkelte
barn. Der er ofte åbne døre i huset, og børnene
har mulighed for at lege på kryds og tværs, når
der ikke foregår planlagte begivenheder på de
enkelte stuer. Dette medfører en øget tryghed på
tværs i huset, hvor børn og voksne løbende
opbygger og vedligeholder nogle givende og
sunde relationer.

Forældrebestyrelsen i Vigersted Børnehus.
Adresse: Snekkerupvej 12,
Vigersted
4100 Ringsted
Tlf: 5762 7080
Hjemmeside: http://vigerstedboernehus.skoleporten.dk/sp

-FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE
Overgangen fra børnehave til skole og SFO er
meget tryg og velplanlagt, og forløbet strækker
sig over en længere periode. Børnene vil ofte
opleve at komme i klasse sammen med deres
kammerater fra børnehaven. Fysisk er VBH
forbundet med en kort oplyst gangsti med
Vigersted Skole, hvor Vigersted Hallen også
ligger.

LOKALSAMARBEJDE
Adresse: Snekkerupvej 12, Vigersted, 4100 Ringsted,
Tlf: 5762 7080

såsom fastelavn, bedsteforældredag, sommerfest,
legepladsarbejdsdag, æblemostdag, julehygge,
som man også som forældre kan deltage i, og
sætte sit præg på. Desuden fejres børnenes
fødselsdage altid på behørig vis – enten i
institutionen eller hjemme hos børnene selv.

TRADITIONER
Der er en del sæsonbestemte traditioner i VBH

Venlig hilsen,

