Velkommen til Engtoften!
Denne folder er en kort introduktion til jer,
som enten har fået plads i Engtoften, eller er
på besøg.
Engtoften er en integreret daginstitution,
centralt beliggende i Glostrup. I Engtoften er
der plads til ca. 114 børn i alderen 0-6 år
fordelt på 7 grupper.
Seks 0-5 års grupper – Aberne, Løverne,
Elefanterne, Krokodillerne, Isbjørnene og
Pingvinerne, og én storbørns gruppe,
Girafferne.
De seks stuer er blandede grupper, med 1418 børn i alderen 0-5 år på alle stuerne.
Denne opdeling skaber rum for børnene, til
at lære af hinanden og hjælpe hinanden. Vi
arbejder med åbne døre så børnene kan
dyrke venskaber på tværs af stuerne.
På disse seks stuer går børnene til deres 5.
år eller til året før de skal starte i skole,
hvorefter de flytter til storbørns gruppen,
Girafferne.
Her er børnene samlet med jævnaldrende og
de skal gå her, frem til de skal starte i
SFO/skole.
I Glostrup er der SFO-start d. 1. april.
Man kan ikke skrives op til en bestemt
gruppe i Engtoften, man får første ledige
plads.

Madpolitik
Vi tilbyder morgenmad hver morgen en time
fra åbningstid. Dvs. mandag i tidsrummet
kl.7:00-8:00 og tirsdag-fredag i tidsrummet
kl. 6:30-7:30.
Vuggebørn får mad og frugt i Engtoften, som
naturligvis er ernæringsmæssigt fornuftigt
sammensat. Vuggebørn får desuden tilbudt
lidt brød, frugt og vand i løbet af
formiddagen.
Børnehavebørn tilbydes også frokost i
Engtoften, men de skal medbringe frugt til
sig selv hver dag. Alle børn får hver dag
brød og mælk til deres frugt til
eftermiddagsmåltidet.
Børnehavebespisning er til valg hvert andet
år.
Engtoften har udarbejdet en lokal Mad og
måltidspolitik.
Pædagogiske principper og læreplaner
Læring sker gennem leg, spontane
oplevelser og aktiviteter, der er sat i gang
eller underbygget af en voksen.
I Engtoften har vi udarbejdet pædagogiske
principper og lærerplaner, som tilgodeser
børnene på deres forskellige udviklingstrin
og som sætter fokus på mange af de ting,
som vi mener, udgør kernen til et godt
børneliv.
Vi har en anerkendende tilgang til børnene
og har fokus på rummelighed, venskaber,
relationer/relationskompetence, traditioner,
omsorg, humor og empati.

Hvert år udarbejder vi en handleplan, hvor vi
planlægger aktiviteter, grupper, og udflugter
i henhold til vores læreplaner og med
udgangspunkt i børnemiljø.
Igennem året har vi, med udgangspunkt i de
pædagogiske lærerplaner, projektuger.
Hvert lærerplanstema kører over et halvt år.
I disse uger er børnene i aldersopdelte
grupper.
Forældresamarbejde
Et positivt forældresamarbejde bygger på
forældrenes og personalets fælles dialog og
engagement i barnets liv, udvikling og
trivsel. Vores mål er et ligeværdigt og
forpligtende samarbejde, hvor respekt, tillid
og åbenhed er til stede - både fra
forældrenes og personalets side.
Den daglige kontakt er en vigtig del af
samarbejdet mellem forældre og Engtoften
og prioriteres højt. Forældresamtaler
afholder efter behov.
Vi forventer en aktiv forældredeltagelse og
engagement i Engtoften.
Bestyrelsen
I Engtoften har vi en bestyrelse bestående af
7 medlemmer samt to suppleanter valgt af
forældrene. Der er bestyrelsesvalg i marts
måned. Medlemmerne sidder for to år af
gangen. Der afholdes ca. 5-6 årlige møder.
Bestyrelsen beskæftiger sig med stort som
småt.

Legepladsen
Engtoften har en stor og spændende
legeplads, der indbyder til utallige timer med
spændende leg og udforskning af området.
Legepladsen er inddelt med sandkasser i
flere niveauer, legehuse, boldbane,
gyngestativer, buskområder, klatretræer og
høje træer, der giver skyggefulde steder om
sommeren og en cykelbane hvor der hvert år
afholdes Tour de Engtoften. I centrum af
legepladsen har vi en stor bakke, der om
vinteren er alle tiders kælkebakke og om
sommeren bruges til vandrutsjebane.

Yderligere oplysninger

For de mindste vuggebørn har vi en lille
aflukket legeplads, hvor de har mulighed for
at lege i ro.
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Vi anbefaler et besøg på vores hjemmeside,
hvor i kan læse meget mere uddybende om
Engtoften.

ENGTOFTEN

www.engtoftenglostrup.dk
e.mail:daginst.engtoften@glostrup.dk

Denne lille folder er udarbejdet i samarbejde
mellem bestyrelsen og personalet i Engtoften

Tabulex
I Engtoften bruger vi Tabulex Daginstitution
Børn. Dette er et online registrerings- og
kommunikationsværktøj til daginstitutionens
medarbejdere og forældre.
Med Tabulex Daginstitution Børn samles al
information og styrker dermed
kommunikationen mellem forældre og
Engtoften.
Nemt for forældrene:
Det er muligt at hente en App til
Smartphone og Tablets – og man kan
desuden oprette en SMS-service.

Dagtilbuddet Engtoften
Vestervej 25A
2600 Glostrup
Tlf. 43468620

Åbningstid
Mandag
7:00 - 17:00
Tirs – Torsdag 6:30 - 17:00
Fredag
6:30 - 16:00

