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I 1988 oprettede en gruppe forældre ved Ørebroskolen en
forældrestyret fritidsordning, da de havde børn på skolen, som
havde et pasningsbehov efter skoletid. I starten holdt man til
i lokaler på skolen, men børnetallet steg støt, så i 1995 blev
der bygget en ny bygning til fritidsordningen.
I 1997 overgik driften til kommunen, hvor Regnbuen blev
omdannet til en landsbyordning. Det betød, at institutionen
blev udvidet med en gruppe børn i 3-5 års alderen og en ny
fløj blev bygget til.
I dag er Regnbuen en samdreven institution i tilknytning til
Ørebroskolen. Der er ca. 95 børn i alderen 3 - 10 år. Børnene
er opdelt i 2 "børnehave-grupper". Fra 1. april 2017 etableres
der også en vuggestuegruppe med plads til 8 børn. I denne

har vi også nogle af de yngste børnehavebørn.
"SFO-gruppen " tæller ca. 45 børn. De tre grupper har hver
deres basisrum, men en stor del af tiden er børnene sammen
på tværs af alder. Børnene i børnehaven er aldersopdelte - de
små i Solen, mellemgruppen i Blomsten, og førskolebørnene
i Spiren. Ud over gruppernes basisrum, som er store lyse
lokaler, har vi et træ- og male-værksted og en del mindre rum,
som bliver benyttet til forskellige former for fri leg.
Ud over Regnbuens egne lokaler benytter vi også lokaler på
skolen, når disse er ledige. Det gælder f.eks. gymnastiksalen
og musiklokalet.
Legepladsen deles af skolen og Regnbuen. Den består af en
stor skolegård og en endnu større naturgrund med forskellige
legeredskaber, bålplads, klatretræer og bærbuske, som danner
en naturlig afgrænsning af området. Vuggestuen har en lille
indhegnet legeplads for sig selv. Vi har også mulighed for at
benytte ”Motorik-banen”, som ligger ude på sportspladsen.
Desuden råder vi over en skurvogn, som er placeret ved en
lille sø et par hundrede meter fra Regnbuen.

2. Regnbuens og Ørebroskolens værdigrundlag:
Institutionen vil i samarbejde med lokalsamfundet og
foreninger skabe og udvikle det folkelige liv i Ørebro, så det
fortsat er et godt sted at leve og lære. Vi tager udgangspunkt
i den danske kulturarv og det kristne livssyn.
Det betyder at:
 Alle er ligeværdige.
 Alle respekterer hinandens forskelligheder.
 Alle yder sit bedste for fællesskabet.
 Alle tager ansvar.
 Alle handler i åbenhed og tillid.
 Alle viser omsorg for hinanden.

3. Overordnede mål for Regnbuen:
Regnbuen skal være en tryg og tillidsfuld ramme for et
meningsfuldt menneskeligt samvær, hvor børnene kan
udvikle selvstændighed og ansvarlighed for sig selv og andre.
Institutionen skal bygge på et tæt samarbejde mellem børn,
forældre og personale i Regnbuen – ligesom der også
samarbejdes med dagplejen og skolen.

Åbningstider:
Mandag - Torsdag
Fredag

6.15 - 17.00
6.15 - 16.00

Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og behov og
medvirker derved til at styrke det enkelte barns alsidige
udvikling og selvværd, så de derved er bedst rustet til at klare
sig i livet. Dette vil bl.a. sige, at institutionen skal give
mulighed for oplevelser og aktiviteter, der kan stimulere

barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling. Der lægges
stor vægt på leg og fysisk udfoldelse – såvel ude som inde.
Se hvordan vi forsøger at opfylde målene i vores læreplan.

4. Dagsrytme
- Om morgenen er både store og små sammen og der serveres
morgenmad i "børnehaven" indtil kl. 7.30.
- Når SFO-børnene er gået i skole, har de mindre børn
Regnbuen for sig selv hele formiddagen. Her bliver der leget
og tilbudt forskellige aktiviteter. Der arbejdes ofte med
relevante emne-arbejder.
- Kl. 9 holdes der morgensamling i grupperne, hvor børnene
spiser rugbrød og frugt.
Børnehavebørnene spiser madpakke i hver deres basisrum,
hvor de ofte får en lille historie læst op. De børn, der har
behov for det, sover til middag.
For vuggestuebørnene er der madordning, hvor de hver dag
tilbydes det mad, som de har brug for.
- Over middag er der fast udeleg for alle i børnehaven. Det er
også her, at både børnehavebørn (som har behov) og
vuggestuebørn sover middagssøvn. Vuggestuebørnene
medbringer selv barnevogn.
- Ca.kl. 14 serveres der eftermiddagsmad.
- Resten af eftermiddagen er der fri leg og aktiviteter.
- Derefter samles de sidste børn i fritteren, indtil de skal hjem.

Hver fredag har vi besøg af områdets dagplejere med deres
børn.

5. Årsplan
* Fastelavnsfest på skole og i børnehave (Februar)
* Bedsteforældredag (forår)
* Sol og Sommerfest (Juni)
* Overnatning i Regnbuen for SFO og
førskolebørn (Juni)
* Legepladsdag (august)
* Søprojekt for Spiren (august og september)
* Skolernes motionsløb (Oktober)
* Juleskovtur (December)
* Juleklippedag (December)
* Julefrokost (December)
* Julegudstjeneste i kirken (bh) (December)

* Div. aktivitets-tilbud - emnearbejder
* Ugentlige besøg af dagplejen

6. Personale
Regnbuens personale er:
Anna Mette Jensen
Mie Jensen
Mette Røge
Line Lynge Rasmussen
Merete Kristensen
Lene Nielsen
Marianne Poulsen
Jette Nygård
Ida Høgh Sørensen
Dorthe Christiansen

Leder
Souschef
Pædagog
Pædagog
Medhjælper
Medhjælper
Medhjælper
Medhjælper
Medhjælper
Medhjælper

Herudover har vi medarbejdere i jobtilbud og studerende i
praktik.
Personalet arbejder i hele institutionen, hvilket betyder, at alle
børn kender alle de voksne. Men Lene, Line, Marianne,
Dorthe, Mie og Merete er tilknyttet ”Solen” og ”Blomsten”,
Mette og Jette er tilknyttet Spiren. Jette, Merete, Ida og Anna
Mette er tilknyttet SFO’en.

Løbende aktiviteter:
* Aktiviteter i gymnastiksalen

I løbet af dagen afholder personalet deres pauser på skift.
En gang dagligt (kl. 14.30) samles personalet ca. 15 minutter
over en kop kaffe i børnehaven og SFO. Her er der så
mulighed for at drøfte dagens små begivenheder.

7. Forældreråd

8. Praktiske oplysninger

Forældrerådet består af 6 forældrerepræsentanter, som vælges
ved det årlige forældremøde i efteråret. Man vælges for to år
ad gangen og der er 3 repræsentanter på valg hvert år.
Det tilstræbes, at der er repræsentanter fra både "børnehaven"
og "SFO'en".
I forældrerådet er der 1 repræsentant fra Skolebestyrelsen,
som er den egentlige bestyrelse for Regnbuen. Der er valgt
2 repræsentanter for Regnbuen til skolebestyrelsen, hvoraf
den ene er indvalgt i forældrerådet for Regnbuen.
Forældrerådets opgaver:
- være kontaktled i det daglige arbejde
- informeres og høres ved ændringer i Regnbuens daglige
liv.
- komme med ideer og inspiration til både medarbejdere
og bestyrelse.
- være praktisk hjælp ved forældrearrangementer
- evt. selv lave arrangementer for børn og voksne i
Regnbuen.
Forældrerådet er:
Maria Lønne
Tina Kjeldgaard
Karina Holmstrand
Thomas Jensen
Anne Dorte Pedersen
Mette Stentoft

(Ida Sofie og Williams mor)
(Theis og Mattis mor)
(Theas mor)
(Beathes far)
(Mikala og Jasminas mor)
(Frida og Signes mor)

Repræsentant fra skolebestyrelsen:
Tina Kjeldgaard
Maria Lønne

Mad:
Morgenmad: Regnbuen serverer morgenmad fra kl. 6.15 7.30. Det er især et tilbud til de børn, der skal meget tidligt
op, så de får bedre tid og ro til at spise morgenmad.
Der tilbydes cornflakes, havrefras, havregryn/grød og
rugbrød med ost, agurk eller marmelade. Børnene må ikke
selv medbringe morgenmadsprodukter.
Frugtordningen: Alle børn har mulighed for at være med i
vores mad/frugtordning, som de betaler 85,- kr. til i hver
måned. For de penge får børnehavebørnene formiddags- og
eftermiddagsmad
hver
dag.
SFO-børnene
får
eftermiddagsmad hver dag.
Formiddags- og eftermiddagsmåltiderne består ofte af frugt,
men også forskellige former for brød.
For vuggestuebørnene er der etableret madordning. Dvs., at
de får brød, grød og frugt hver dag. De skal ikke selv
medbringe madpakke.
Frokost: Madpakke medbringes, og vi anbefaler, at den
indeholder sund og nærende kost. Begræns de søde og usunde
produkter! Børnehavebørnene får mælk eller vand til
frokosten. Ugens første 4 dage opfordrer vi til at desserten i
madpakken er sund (ingen søde desserter). Om fredagen må
børnene så medbringe de søde desserter.

Regnbuens rammer:
Regnbuen har en stor, dejlig legeplads, som dækker et stort
areal og har flere forskellige legeområder (skolegård,
bålplads, pilehytter, huler i læhegnet). Vi har valgt ikke at lade
legepladsen indhegne, da der på grunden er naturlige grænser
i form af læbælter og anden beplantning.
Huset har mange rum, som giver mulighed for flere
forskellige aktiviteter (værksted, legerum, tumlerum, musik).
Da vi tilstræber, at børnene må bevæge sig frit både ude og
inde, kan det betyde, at vi måske ikke lige ved, hvor jeres barn
er, når I henter det.
Goddag & Farvel:
For at være helt sikre på, hvilke børn der er i Regnbuen, har
vi vores egen "protokol", hvor børnene bliver krydset af.
Derfor er det meget vigtigt, at børn og forældre kommer ind
og siger til, når et barn kommer, og når det bliver afhentet.
Vi vil naturligvis også meget gerne have besked, hvis barnet
skal hentes af andre end de, der sædvanligvis henter det.
Det er rigtigt vigtigt at give os besked, hvis barnet ikke
kommer i institutionen – især i SFO, hvis barnet går hjem
fra skole, ellers skal vi bruge tid til at lede efter barnet.
Det er altid muligt, at ringe til os på 72578215 (fastnet) eller
på 41913215 (mobil) – I er også velkomne til at sende en sms
eller skrive på intra, hvis der er ændringer.
Mens forældrene afleverer eller henter deres børn i Regnbuen,
er børnene forældrenes ansvar.
Informationer:
Har vi vigtige informationer til jer forældre, skrives det på
intra. Derfor er det vigtigt at tjekke intra ofte.
I det daglige er det vigtigt, at I holder øje med opslagstavlerne.
Her skrives små, daglige beskeder fra børnehaven, men der

ophænges også diverse andre informationer, som kan være
vigtige (fx. om ture ud af huset). Her orienterer vi også om de
aktiviteter, der er foregået i løbet af dagen.
Besøg:
Forældre er altid velkomne til at besøge os. I må gerne blive
en dag i Regnbuen, når I har mulighed for det. Aftal tid med
personalet og oplev, hvad dit barn oplever en ganske
almindelig dag.
Ferier:
Regnbuen holder ferielukket 3 uger i sommerferien (uge 29,
30 & 31), dagene mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi
Himmelfartsdag. I de perioder arrangerer kommunen fælles
pasning i en institution i Fjerritslev.
Vi holder desuden lukket d. 24/12 og grundlovsdag d. 5/6.
I skolernes ferier vil vi som regel bede jer give tilbagemelding
på, hvorvidt jeres barn kommer, da det er vores erfaring at
mange børn holder fri. Det giver os mulighed for at planlægge
personalets ferie og afspadsering, der helst skal afvikles i de
perioder, hvor der ikke er så mange børn.
Husk altid at give besked, når jeres barn holder en fridag!
Sygdom:
Syge børn kan ikke komme i Regnbuen. Det vil sige, at
børnene skal kunne følge vores dagligdag - såvel inde som
ude. Får barnet feber eller viser andre tegn på sygdom, mens
det er i institutionen, kontaktes forældrene og barnet skal
afhentes. Ved smitsomme sygdomme, må barnet modtages
igen, når vedkommende ikke smitter mere.
Husk at give besked til Regnbuen, når barnet er sygt og oplys
gerne om sygdommens art, så vi kan give andre forældre

information, hvis der er tale om smitsomme sygdomme.
Ændringer:
Husk at meddele ændringer vedrørende adresse, telefon,
forældres arbejde, lægeskift m.v. til Regnbuen.
Hvis barnets timetal skal ændres, kan man få udleveret et
ændringsskema i Regnbuen eller gøre det digitalt.
Udmeldelse:
Udmeldelse af institutionen skal ske med mindst en måneds
varsel og altid til den 1. eller den 15. i en måned.
Udmeldelsesblanket udleveres i Regnbuen eller man kan
gøre det digitalt.
Skiftetøj:
Da vi er ude hver dag - i al slags vejr - er det vigtigt, at børnene
har tøj med der passer til årstiden.
Ligeledes er det en god idé at have et ekstra sæt tøj
liggende i garderoben (i kassen eller en stofpose), hvis man
nu skulle blive våd af den ene eller anden grund.
(Hvis et barn endnu ikke er renligt, og derfor bruger ble, så
hjælper personalet naturligvis med at skifte barnet).
Vuggestuebørn skal ikke selv medbringe bleer.
Det er også vigtigt, at børn og forældre hjælper hinanden med
at rydde op i garderoben, inden man går hjem. Husk at sætte
fodtøjet op på bænken - det letter rengøringen.
- Husk at skrive navn i alt !!

Legetøj:
Eget legetøj kan medbringes i Regnbuen den sidste onsdag i
hver måned. Vi understreger: Det er ikke personalets ansvar,

hvis legetøjet bliver væk og skal findes, eller det er gået i
stykker. Så tydeliggør venligst over for jeres barn, hvilke
mulige konsekvenser der er ved at medbringe legetøj.
Fødselsdage:
Hvis man ønsker at fejre fødselsdag sammen med sine
kammerater, er man meget velkommen til at gøre det i
Regnbuen (f.eks. ved at servere lidt lækkert). Det er en god
idé at aftale med personalet på forhånd, hvornår og hvad man
medbringer.
Vi tager ikke hjem til fødselsdage.

