Góðu børn og foreldur
Vit bjóða tykkum at vera vælkomin á Dagstovnin við Løgmannabreyt
Tú skalt ganga í ___________________
á stovuni eru nú __________

Um stovnin

Dagstovnurin við Løgmannabreyt
lat upp 01.04.2003 og liggur í ein
um stórum grønum fríøki, tætt við
skúlan á Løgmannabreyt.
Á stovninum eru tvær barna
garðsstovur við børnum 3 -7 ár
og tvær vøggustovur við børnum
0 - 3 ár.
Vit hava ein skúlabólk, sum er
saman einaferð um vikuna.
Stovurnar hava allar navn eftir
havinum og tær eita: Aldan –
Glaðan – Bylgjan og Báran.
Ymiskt er hvussu virksemi
verður lagt til rættis á stovunum.
Tørvurin er ymiskur og virksemi er

lagað eftir aldursbólkinum á stov
uni. Virksemið er litað av teimum
dygdum, starvsfólkið á stovuni
hevur.
Felags fyri okkum øll er, at stór
ur dentur verður lagdur á at hava
gott foreldrasamskifti.
Fyri at vit skulu kunna geva
børnunum ein góðan gerandis
dag, er týdningarmikið við góðum
samskifti og hetta leggja vit okkum
eftir í tí dagliga prátinum.
Tit eru altíð vælkomin at steðga
á og fáa eitt prát ella biðja um eina
samrøðu og um trupulleikar stinga
seg upp, leggja vit dent á, at teir
verða loystir á røttum stað.

Foreldragjald

Foreldragjaldið er yvir 11 mánaðir og
skal gjaldast fyrst í hvørjum mánaði.
Vøggustovupláss

__________

Barnagarðspláss

__________

Systkinaavsláttur

Hevur tú fleiri børn á stovni, rinda tú bara
fyri tað yngsta barnið.
Skriftlig útmelding er við 2 mðr. upp
sagnarfreist, galdandi frá 1. ella 15. í komandi
mánað. Uppsagnarskjal fæst á skrivstovuni
og á heimasíðun www.torshavn.fo

Gerandisdagurin

Vit vilja hava at tit koma við barn
inum áðrenn kl. 9.30, tí tá byrjar
dagsins virksemi. Vælkomin at
koma seinni, men sigi frá á stovuni.
Tí so vita vit tað og kunna betur
tilrættisleggja dagin við túrum og
øðrum virksemi.
Aftaná 9.30 hava vit samling við
børnunum á stovuni. Børnini fáa
frukt og vit syngja og práta og til
rættisleggja dagsins virksemi.
Børnini spæla og gera ymiskt í
bólkum og tá kann tað ofta vera
verri fyri tað barnið, sum kemur
seinni at koma uppí leikin og fyri
at ikki øll á stovuni skulu bíða eftir,
um nú barnið kemur ella ikki, er
tað týdningarmikið, at tit sum for
eldur ringja til stovuna og siga frá,
tì so eru vit fyrireikað og kunna
hjálpa til við hesum!

Kl. 11.00 - 11.30 eta vit mat
pakka, Barnagarðsbørnini eta eitt
sindur seinni, alt eftir hvar tey eru.
Aftaná matpakka verða vøggu
stovubørnini skift og løgd í vogn
arnar og út at sova.
Vøggustovubørnini sova vanliga
ímillum kl. 12 og 14, alt eftir tørvi.
Tað er strævið og ofta nógvur larm
ur at vera saman við so nógvum
børnum og vaksnum allan dagin,
og tí vilja vit ikki vakja barnið, tí
tað órógvar barnið!

Millummálin

Umleið kl. 14.15 er millummálið.
Matarlistið verður gjørdur fyri eina
viku í senn og hongur í gongini á
hvørjari stovu.
Seinnapartin spæla børnini á
stovuni, á Møluni (í felagsrúmin
um) ella á spæliplássinum.

Tryggleiki/ byrjan

Vit leggja stóran dent á eina góða
byrjan. Tann fyrsta tíðin fer við at
læra tykkum, foreldur og børn at
kenna, við tí endamáli at tit vera
trygg við okkum og barnið sjálvt
kann vera á stovninum.
Miðskeiðis í juni, bjóða vit
teimu m nýggju fore ldr un um,
sum hava fingið pláss hjá okkum í
vøggustovuni, at byrja 01. august,
at síggja stovnin og heilsa uppá
starvsfólkini og fáa eina lítla kunn
ing.
Tað er umráðandi at barn tykk
ara fær ein góða byrjan á stovn
inum. Fyri barnið vil alt vera nýtt
og fremmant.
Av royndum vita vit, at barn
ið verður tryggari og glaðari við
at byrja, um tað kann venja seg
spakuliga til at vera á stovuni.

Spæliplássið

Vit hava ein stóran deiligan garð,
eitt stórt grønt fríøki, runt um
stovnin, við nógvum góðum av
bjóðingum til børnini, uppdeildur
við einum stórum garði og ein
um lítlum garði, har øll børnini
á stovninum hava avbera góðar
møguleikar at fáa avbjóðingar og

upplivingar, alt eftir sínum aldri
og førleika. Vit hava eisini eina á,
sum rennur ígjøgnum øki í stóra
garðinum, sum børnini elska at
spæla í, og har fáa børnini nógvar
fantastiskar góðar løtur og upp
livingar. Tætt við ánna hava vit
nú eisini fingið ein deiligan bát
til børnini .

Vit heita tí á tykkum, um at nýta
tað fyrstu tíðina at venja barnið
til at vera her. Tit avtala nærri við
stovuna, hvussu tilvenjingina skal
vera.
Tað er umráðandi, at barnið veit
at tit fara. Hetta skapar tryggleika.
Tit finna ein máta sum hóskar til
tykkum at siga farvæl uppá.
Tað er týdningarmikið at tit sum
foreldur, saman við barninum siga
góðan morgun, tá ið tit koma og
siga farvæl, tá ið tit fara heim við
barninum.
Sigið okkum eisini frá um onk
ur annar enn foreldur koma eftir
barninum.
Foreldur og avvarandi eru altíð
vælkomin at steðga á og práta við
okkum. Vinaliga tosa ikki í fartele
fon, tá ið tit koma ella avheinta
barnið, tí tað órógvar.

At hava við

Vøggustovubørnini fáa blævur frá stovninum.
Barnagarðsbørn hava sjálvi blævur við um tørvur er á tí.
Suttu / tátu hava tit við sjálvi.
Barnið skal hava matpakka við, mjólk fáa tey her.

Skiftiklæðir

Við okkara skiftandi veðurlag, skal barnið hvønn
dag hava heit klæðir við, eina ullinta troyggju,
hosur, regnklæðir og gummistyvlar.
Eyka sett av klæðum skulu liggja í kassanum.
Navn skal vera í øllum klæðum.

Klædnarúmið

Foreldur hava ábyrgd av klædnarúminum hjá barn
inum og at tað er nokk av skiftiklæðum, alt eftir
árstíðunum.
Gerið tykkum tí ein góðan vana at barnið hevur
eina tasku við hvønn dag við klæðum og matpakka
og at tit taka tey skitnu klæðini heim við.

Leikur

Stovnurin hevur leikur, men um
barnið hevur okkurt við er tað
egin ábyrgd. Barnagarðsstovurnar
hava nú valt at hava ein leikadag
fríggjadag, har børnini hava egnar
leikur við, men stovnurin hevur
ikki àbyrgd av leikunum!
Vit vilja eisini, at tað er á rími
ligum støði/ ikki at hava ov nógv
við. Minnist til at seta navn á leik
urnar, so er lættari at finna aftur!
Vit endurgjalda ikki brotnar og
mistar leikur!

Føðingardagur

Vit halda at tað er stuttligt at halda
føðingardag fyri barn tykkara.
Vit flagga fyri barninum og
barnið situr í einum serligum
føðingardagstólið við borðið.
Vit syngja fyri barninum og rópa

hurrá og hava eina góða løtu sam
an .
Tit eru vælkomin at hava okk
urt við, at bjóða børnunum á stov
uni, men altíð so mikið at tað er
nokk til øll børnini á stovuni.
Tit avtala nærri við starvsfólki á
stovuni. Víst verður eisini til okk
ara kostpolitikk. Sí nærri á okkara
heimasíðu:
www.logmannabreyt.fo

Barnamappa

Tá ið barnið byrjar her á stovninum,
fær tað eina persónliga mappu
heim við til ognar, bæði úr vøggu
stovuni og barnagarðinum.
Í mappuni eru tekningar og
myndir av virkseminum og upp
liv
ing
um hjá barninum, sum
starvsfólkini hava savna saman.
Ein dýrgripur at eiga .

Málsetningur

Vit vilja at okkara stovnur skal vera
eitt gott stað at vera!
Ein tann besti stovnurin, har
bæði børn og starvsfólk trívast og
mennast við einum góðum sam
starvi við foreldur. Vit arbeiða fyri
einum góðum felagsskapi, har
børnini trívast og mennast í ein
um góðum kreativum mennandi
umhvørvi .

Okkara Vangamynd er
ein góð Móttøka

Vit leggja stóran dent á eina góða
móttøku av børnum og foreldrum
og øllum, sum koma inn á stovnin
og tað gera vit soleiðis at hvønn
morgun er tað eitt starvsfólk, sum

barnið kennur, sum letur upp á
hvørjari stovu. Tí vit meta at tað
er týdningarmikið hjá bæði børn
um og vaksnum at fáa eina góða
byrjan uppá dagin. Tað at barnið
kennir seg vælkomnan og sæddan
styrkir sjálvskensluna og sjálvs
virðið hjá barninum.

Samstarv við foreldur

Vit leggja stóran dent á, at hava
eitt gott dagligt samskifti við for
eldur og vilja saman við tykkum,
draga felags línu barninum at
frama, so at barnið/børnini trív
ast og mennast á bestan hátt, og
vit skipa eisini fyri foreldrakaffi,
foreldrafundum, foreldraviðtal
um, garðdegi og felags jólahaldið.

Sjúka

Vit taka ikki ímóti sjúkum
børnum!
Um barnið er sjúkt hevur tað brúk
fyri at vera heima í tryggum ró
ligum umhvørvi, har barnið hevur
tætt samband við vaksin.
Barnið er frískt, tá ið tað á van
ligan hátt kann klára seg á stovni
num t.v.s. at barnið kann luttaka
í øllum vanligum virksemi, sum

tað plagar uttan at krevja serliga
ansing!
• Um barnið verður sjúkt á
stovninum, seta vit okkum í
samband við tykkum.
• Um barnið hevur smittandi
sjúku, skula tit boða okkum
frá.
Vit seta eitt uppslag upp um
smittandi sjúkur, sum eru í um
far á stovninum.

Viðvíkjandi medesin/ heilivág

Vit geva ikki heilivág á stovninum, undantak
er í samband við viðvarandi sjúkur, har vit
í samband við lækna, kunna átaka okkum
neyðuga medesin viðgerð.

Dagstovnurin við Løgmannabreyt
Løgmannabreyt 73
Postboks 3027
Tlf 302300
Leiðarin
Teldupost
Heimasíða
Leiðari
Varaleiðari
Trygdarumboð
Álitisumboð

188 Hoyvík
Skrivstovan
Fartlf 219105
sofian @torshavn.fo
www. logmannabreyt.fo
Sofía Nattestad
Jensia av Steinum
Maria Ludvig
_______________

Tlf. nr á stovunum
Barnagarðsstovan
Barnagarðsstovan
Vøggustovan
Vøggustovan

Aldan
Glaðan
Bylgjan
Báran

tlf 250768
tlf 250761
tlf 250764
tlf 250770

Frídagar, upp- og afturlatingartíðir
Stovnurin letur upp kl. 07.30 og letur aftur kl. 17.00
Dagsins virksemið byrjar kl. 09.30 og fyri at vera við,
bæði í tí skipaða og tí ætlaða, skal barnið møta áðrenn kl. 09.30

Vit lata aftur hesar tíðir
3 vikur í summarfrítíðini
Millum jól og nýggjár
Flaggdagin
Grundlógardagin lata vit aftur kl.12.00
Eisini er stovnurin stongdur tveir Ráðleggingardagar um árið

