Vælkomin

Tá tit sum foreldur byrja á stovninum,
vita vit at tað eru nógvir tankar og
spurningar at fáa svar uppá. Tí hava
vit gjørt henda faldarin, og vóna at
tað kann vera við til, at tit fáa eina
góða byrjan í Býlingshúsinum undir
Brúnni.

Tá barnið byrjar á stovninum

Hentir upplýsingar

Vit vita, at ein hevur nógvar tankar tað fyrstu tíðina, tit eru tí altíð vælkomin at ringja og
hoyra, hvussu barnið hjá tykkum hevur tað. Starvsfólkið er altíð til reiðar at tosa við tykkum um barn tykkara, tá tit hava tørv á hesum.

Býlingshúsið undir Brúnni er ein
stovnur hjá Tórshavnar kommunu,
og her ganga í løtuni 25 vøggstovubørn og 40 barnagarðsbørn.
Vøggustovurnar eru í ovaru hæddini
á stovninum og eita Børku- og Broberstova.
Í Brobberstovu tlf 219185, arbeiða:
Haldóra, Gisla, Hildibjørg og Døgg Í
Børkustovu tlf 219194, arbeiða:
Hjørdis, Kirstin, Selma og Ingigerð.
Barnagarðsstovurnar eru í niðaru
hæddini á stovninum og eita SmæruogSólju-stova.
Í Smærustovu tlf 219186, arbeiða:
Eydna, Rúna, Emi og Rannvá.
Í Sóljustovu tlf 219187, arbeiða:
Anita, Kristin, Unni, Hanna og Ragna.
Tit eru altíð vælkomin til eitt prát á
skrivstovuni ella seta tykkum í samband við Eyð á tlf: 319180/510490,
ella
senda
teldupost
til
eydsku@torshavn.fo

Samstarv

Vit leggja dent á at hava eitt gott og
opið samstarv í millum foreldur og
starvsfólk.
Um tað er okkurt, tit ikki eru nøgd við
á stovninum, er tað av avstórum týdningi, at vit tosa opið og erligt saman
fyri at loysa møguligar trubuleikar.

Tað er umráðandi, at barnið fær eina góða og bleyta byrjan á stovninum. Okkara royndir
eru at tað er lættari hjá barninum at trívast um tíð verður sett av til innkoyring. Barnið skal
stigvíst byrja við at vitja nakrar ferðir, saman við einum at tykkum, áðrenn tað byrjar á
stovninum. Barnið hevur best av at hava stuttar dagar tað fyrstu tíðina á stovninum.
Tað er av alstórum týdningi, at tit tosa við starvsfólkið á stovuni, um hvussu tað
gongur hjá barninum.

Dagsins gongd
kl. 7.30
kl. 9.15
kl. 9.30

kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 14.30
kl. 16.00

Vit lata upp, og tá er eitt starvsfólk á hvørjari stovu.
Hava vit samling har vit syngja og eta frukt á stovunum.
Er ymisk virksemi íð starvsfólk hava lagt til rættis s.s. túrar,
kreativt, vekstaðir, spæl inni og úti.
Eta vit matpakka.
Vøggustovubørnini sova.
Eta vit millummála.
Leggja vit vøggustovurnar saman og eru á einari stovu ella úti í garðinum.

Sjúka

Tá barnið hjá tykkum er sjúkt er gott
um tit boða stovninum frá, so vit kunnu kunna onnur foreldur, um tað er
eitt hvørt sum smittar.
Barnið skal vera heima, til tað ikki
hevur fepur meira og klárar at vera
saman við børnunum aftur.
Vit geva ikki heilivág til børnini, uttan
tað er ein kronisk sjúka. Vit taka febur
við pannutermometur um vit hava
mistanka um febur.
Tá vit síggja at eitt barn er illa fyri og
ikki megnar at vera á stovninum,
ringja vit til tykkum og boða frá.

Matur

Hvørt barnið hevur 3 stk av frukt ella
grønt við á stovnin hvørja viku. Vit
geva børninum frukt og grønt til samlig hvønn morgun, og onkuntið til
millummála saman við breyð.

Stovnurin bjóðar millummála til
børnini. Hvønn mána hongur listið
Tá tit koma um morgunin er umráðandi at tit geva tykkum stundir at fylgja barninum ordiliga upp í gongini, so tit síggja, hvat barinn og siga góðan morgun. Møguliga er eitthvørt at siga okkum um barnið, so vit betur skilja nið hevur fingið at eta til millummála.
barnið, tað kann vera ein ring nátt, sjúka í familjuni ella annað, sum kann ávirka barnið.
Matrestir verða koyrdir í kompostViðmerkjast skal, at tíðirnar er vegleiðandi.

kassan hjá stovninum.
Vit skipa okkara virksemi á stovninum út frá barnabólkinum og taka støði í tí einkulta barni- Klæðir
num, teirra áhuga og teirra menningarstøði. Vit eru nógv úti í garðinum, tað er gott fyri heilVit leggja stóran dent á, at børnini
suna og gevur børnunum møguleika at mennast og gera egnar royndir, eitt nú kropsliga.
eru nógv úti. Tí er umráðandi at barSpæl er ein náttúrligur partur av gerandisdegnum hjá barninum, og mennast nið hevur góð og heit klæðir við
tey nógv í spælinum. Vit skapa tí karmar um eitt gott og mennandi spæl
fyri hvønn dag, ið hóska til tað føroyska
hvørt einstakt barn. Vit eru úti nærmast hvønn dag í árinum.
veðurlagið. Neyðugt er at hava skifti
Vit hava ymist felags virksemi á stovninum, m.a. syngja allar stovur saman hvønn klæðir við frá innast til uttast, helst
fríggjamorgun, Vit fara í Fimi eina ferð um vikuna, og vit hava ymisk kreativ verkstøð gjøg- tvey sett. Minnist til at seta navn í øll
klæðini.
num árið.

Virksemi á stovninum

Uttanfyri hvørja stovu er ein talva, har starvsfólk skriva, hvat børn tykkara hava gjørt gjøg- Tað eru tit foreldur, sum hava ábyrd
num dagin. Tað er eisini, her vit skriva ymisk boð til tykkum, sum kunnu vera týdningarmikil av at rudda og halda skil á
klæðunum. Tí heita vit á tykkum at
at lesa.
javnan at hyggja eftir, um tað eru
nokk av skiftiklæðum, draktum, regnklæðum, stylvum o.ø..
.

húsið

Brúnni

Foreldraráð

Á hvørjum árið er val til foreldraráðið, ráði er manna av 5-7 limum og er hettar valið
á foreldrafundinum sum verður hildin um heystið. Viðtøkur fyri foreldraráðið eru at
finna á okkara heimasíðu, undir ”foreldraráðið”.

Foreldrafundir

Vanliga eru tveir foreldrafundir um árið, ein á várið og ein um heystið. Um várið er
oftast ein fyrilestur um eitthvørt viðkomandi evni, her í húsinum ella saman við
øðrum stovnum í økinum.
.
Fundurin um heystið verður hildin á stovninum. Tá eru tit á stovunum, har hvør stova sigur frá, hvat tey arbeiða við.

Siðir

Gjøgnum árið hava vit ymiskar siðir í húsinum vit ynskja at halda fast í. Vit halda
føstulávint, páskir, jól og vísa á ymiskar merkisdagar. Um summarið hava vit plantuviku, garðdag og ymisk onnur tiltøk, Sí virkisætlanina sum hongur uttanfyri hvørja
stovu og á heimasíðuni.

Stongt í 2019

Stovnurin er stongur 3 vikur í summar, í 2020 er tað í viku 29,30 og 31.
Vit hava 2 ráðleggingardagar um árið, ein á vári og ein á heysti.

Býlingshúsið undir Brúnni

Stovnurin er opnin:

Smærugøta 9 D
Fo-100 Tórshavn
Telefon: 319180/510490

Mánadag til fríggjadag

Brobberstova

tlf: 219185

Børkustova

tlf: 219194

Smærustova

tlf: 219186

Sóljustova

tlf: 219187

Vitja okkara heimasíðu á:
www.undirbrunni.fo
Vit eru á Facebook: Býlingshúsið
unir Brúnni

frá kl.7.30 til kl. 17.00

Býlings
Undir

