Velkommen
i Spiren

Christiansfeldvej 48-50
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 96 48 Hjemmeside: www.spiren-haderslev.dk

SPIREN
Spiren er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år.
Spiren er oprettet i august 1991 og drives ved hjælp af økonomisk driftstilskud fra Haderslev
Kommune og forældrebetaling.
Haderslev Kommune fører tilsyn med Spiren.
Spiren har hjemsted på Christiansfeldvej 48-50, hvor der i alt er plads til 90 børn, fordelt på
to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper og en skovgruppe.
Spiren har egen bus, som alle grupper gør meget brug af.
Der lægges stor vægt på at komme ud i naturen. Der er bl.a. mulighed for at opholde sig i en
campingvogn og på et lejrsted nær skov og strand. Desuden er der opstillet og indrettet en
skurvogn som base i Vesterskoven, hvor der er rig anledning til at lege i naturen og
forundres over den.

Normering
Spiren optager børn på heltid.
Der er ansat en medarbejder for hvert 4. barn i alderen 0-2 år og en medarbejder for hver ca.
7 børn i alderen 3-6 år.
Bestyrelsens mål er, at ca. halvdelen af de ansatte er uddannet personale. Og at der er mindst
én uddannet i hver gruppe.
Grundholdningen er, at de ansatte skal være velkvalificerede til opgaven samt have et
kristent livssyn.
Bestyrelsen ønsker, at medarbejderne efteruddanner sig og tager del i kursusdage i den
udstrækning det rent praktisk og økonomisk kan lade sig gøre.

Bestyrelsen
Spirens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen kan kun sammensættes af medlemmer
af Spirens støtteforening. – Bestyrelsesmedlemmerne dog så vidt muligt være forældre til
børn i Spiren.
Det er bestyrelsens opgave bl.a. at varetage spørgsmål vedr. overordnet målsætning,
ansættelsesspørgsmål, overordnet økonomi og relationerne til myndighederne.
Forældreråd
I forbindelse med efterårets forældremøder er der valg til forældreråd i Spiren.
Forældrerådets formål er at fremme kommunikation og samarbejde, og skabe aktivitet
mellem børn, forældre, personale og bestyrelse, at arrangere udflugter eller andre aktiviteter,
hjælpe til ved tema-dage eller udflugtsdage med
børnene.

SPIRENS DAGLIGDAG
Af hensyn til dagligdagens planlægning bedes forældrene senest kl. 9.00 underrette
institutionen om evt. fravær eller hvis barnet afleveres senere end kl. 9.00.
Det er vigtigt med en god kontakt mellem hjem og Spiren. Fortæl medarbejderne, hvis der er
dage med særlige forhold, som er af betydning for barnet.
Det forventes, at det er forældrene, der afleverer og henter barnet. Såfremt en anden voksen
henter barnet, skal personalet have besked.
At hente sit barn kan undertiden være en besværlig proces, tag derfor hensyn til, at barnet
måske skal have gjort nogle ting færdige – men lad ikke barnet udnytte situationen.
Barnets sygdom
Er barnet sygt eller er der fare for smitte, kan barnet ikke modtages i Spiren, hverken af
hensyn til barnet selv eller de andre børn.

Madpakker
Børnene medbringer madpakker samt evt. frugt. Spiren sørger for drikkevarer i løbet af
dagen og frugt til 1 gang om dagen. HUSK navn på madpakken. Slik må i almindelighed
ikke medbringes, kun i forbindelse med fødselsdage eller lign. efter aftale med personalet.
Tøj og skiftesko
Børnene skal medbringe skiftesko og et helt sæt skiftetøj, støvler, regntøj og udetøj til
årstiden. Fodtøj og overtøj skal være mærket med navn. Spiren har ingen ansvar for
bortkomne ejendele. Undgå venligst snore i tøjet.
Legetøj
Privat legetøj kan ved særlige lejligheder medbringes efter forudgående aftale med
personalet.
Adresseændringer
Adresseændringer samt ændringer af telefonnummer såvel privat som på arbejdspladsen
bedes meddelt personalet.

FORÆLDRESAMARBEJDE
Spiren er meget interesseret i et godt og positivt forældresamarbejde i alle forhold, og vil
derfor opfordre alle til at deltage i de forskellige møder og aktiviteter, der afholdes. Vi finder
det vigtigt, at forældrene indbyrdes og sammen med personalet kan drøfte, hvad der sker og
skal ske i Spiren.
Lidt god tid i dagligdagen er ligeledes vigtig, så vor kontakt og samarbejde omkring barnet
kan foregå i en rar atmosfære.
Orientering og meddelelser fra Spiren til forældre om aktiviteter og praktiske forhold gives
som regel på opsalgstavlen – og vi henstiller til at alle følger med dagligt.
Ugeplan for nogle af grupperne vil også være at finde på Spirens intranet.

MÅLSÆTNING FOR SPIREN
Spiren er en daginstitution i Haderslev Kommune for børn i alderen 0-6 år. Spiren arbejder
udfra et kristent menneskesyn.
Vi ønsker at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet, ud fra den
grundholdning, at forældrene er uerstattelige.
Vi vil arbejde for, at barnet i en tryg og harmonisk atmosfære og i tæt samarbejde med
forældrene
- kan lære at omgås andre på en positiv måde
- kan udvikle sine evner
- igennem leg kan lære at forstå sin omverden
Der lægges vægt på:
-

at børnene får gode oplevelser i hjemlige omgivelser
at børnene oplever udfordringer
at børnene oplever tryghed i hverdagen samt
udviklende leg, samvær, sang, fortælling m.v. i en åben, kreativ atmosfære på et
kristent grundlag
- at børnene får gode muligheder for at kunne opleve naturen ved i høj grad at kunne
lege ude i fri luft med oplevelsesrig natur.
Spiren bygger på et kristent menneskesyn. Hvad vil det sige?
- Et kristent menneskesyn betyder gode værdier som næstekærlighed, hensyntagen,
solidaritet, omsorg, tillid, gæstfrihed, gavmildhed, retfærdighed, ligeværdighed og
meget mere.
- Alle mennesker er ligeværdige. Børn såvel som voksne har krav på at blive respekteret
og pligt til selv at respektere andre mennesker.
-

Børn og voksne udvikler og vedligeholder et sundt selvværd og en sikker identitet ved
at indgå i sunde relationer til Gud, andre mennesker samt naturen og kulturen.

- Børn og voksnes dybeste behov er frelsen i Jesus Kristus.
- Barnet skal gives anledning til at udvikle sig i forhold til egen modenhed og
muligheder. Derfor skal voksne møde børn med en passende blanding af autoritet og
frihed, modspil og medspil.
- Vi mener, at både barnets krop, tanker, følelser, vilje og ånd skal stimuleres.
For nye børn, som kommer i Spiren, vil der være mulighed for en forældresamtale efter 3
måneder for at drøfte barnets trivsel. I øvrigt kan der aftales forældresamtaler efter behov.
Der afholdes forældremøder mindst 2 gange årligt.
Der vil altid være mulighed for samtaler med personalet, såfremt man har ønske og behov for
dette. Det kan måske have betydning for forældrene at vide, at personalet har tavshedspligt.

SPIRENS ÅBNINGSTIDER
Mandag – Torsdag
6.30-17.00
Fredag
6.30-16.00
SPIRENS LUKKEDAGE
Spiren er lukket på lørdage, søn- og helligdage, d.
24. dec. mellem jul og nytår, hverdagene i
påskeugen, fredag efter kr. himmelfartsdag,
grundlovsdag og uge 30.

TAKSTER 2018
0-2 årige 2.740 kr.
3-6 årige 1.917 kr.
Juli måned er betalingsfri
Spiren er omfattet af søskenderabatordningen, som
er gældende i Haderslev Kommune.
Betaling sker på udsendte girokort fra Haderslev
Kommune med forfald den 1. i måneden. PBS
betaling er en mulighed.
Udmeldelse af børnehaven, skal ske med 1 måneds
skriftlig varsel til lederen.
Mailadresser:
leder@spiren-haderslev.dk
kontor@spiren-haderslev.dk
Hjemmesiden:
www.spiren-haderslev.dk
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