Vælkomin í Býlingshúsið
Norðasta Horn

Tórshavnar kommuna

Býlingshúsið er ein kommunalur stovnur fyri børn í aldrinum
0-7 ár, og er pláss fyri 48 børnum.
Hornastova telur 12 børn í aldrinum 0-3 ár.
Uppistova 17 børn í aldrinum 3-7 ár.
Niðristova 19 børn í aldrinum 3-7 ár.
Stovnurin er opin í tíðarskeiðnum kl. 7.30 til 17.00.
Børnini eiga at koma áðrenn kl 9.30. Um barnið ikki kemur
til ásettu tíð, hevur frí ella er sjúkt, eiga tit at geva starvsfólkunum boð um hetta áðrenn kl. 9.30.
Stovnurin er stongdur
2 ráðleggingardagar árliga, skiftandi dagar.
Millum jól og nýggjár frá 24.12 til 2.1.
3 vikur um summarið.
Leygardagar, sunnu- og halgidagar.
Páskadag, hvítusunnudag, flaggdagin, ólavsøkudag.
Grundlógardag og ólavsøkuaftan kl. 12.00
Koma – Fara
Latið altíð onkran av starvsfólkunum taka ímóti barninum,
og sigið altíð frá, tá ið tit koma eftir barninum. Um tit koma
til ávísa tíð, so sigið okkum frá , tí vit gera nógvar túrar út í
náttúruna. Um annar persónur kemur eftir barninum, so sig
okkum frá hesum.
Umráðandi er, at tit siga okkum, hvussu barnið er fyri, um
tað hevur sovið, etið o.s.fr. Til tess at skilja barnið til fulnar,
er tað umráðandi, at vit fáa at vita um trupulleikar ella
viðurskifti heima við hús, sum kunnu hava ávirkan á
dagligdagin hjá barninum.
Starvsfólkið hevur stranga tagnarskyldu.
Somuleiðis siga vit tykkum frá, hvussu barnið hevur havt tað
á stovninum, tá ið tit koma eftir tí.

Tað er týdningarmikið, at tit geva tykkum góðar stundir, tá
ið tit koma við barninum um morgunin, tí byrjanin av
degnum ávirkar dagin hjá bæði barninum og tykkum. At vit í
felag finna ein hátt at siga farvæl, ið hóskar til báðar partar.
Fyri at barnið skal kenna seg trygt hjá okkum, er tað av
týdningi, at tey síggja tykkum fara og sleppa at vinka farvæl,
eisini um barnið grætur, vit skulu nokk troysta barni. Vit
vita, hvussu sárt tað er at fara frá einum grátandi barnið, so
tit eru altíð vælkomin at ringja og hoyra, hvussu støðan er.
Málið hjá stovninum
At skapa ein dagligdag har bæði børn, foreldur og starvsfólk
trívast, mennast og finna avbjóðingar. Støði verður tikið í tí
einstaka barninum havandi í huga, at vit øll eru serstøk og
tískil hava ymiskan tørv í dagligdegnum fyri at mennast
bæði kropsliga og sálarliga.
Dagligdagurin er merktur av, at børnini fáa avbjóðingar
bæði innandura og uttandura, ið verða tillagaðar tí einstaka
barninum, alt eftir menningarstøði.
Náttúran og okkara søgu og sangmentan, hava stóran leiklut
í okkara pedagogiska arbeiði.
At vit vísa børnunum álit, við at tey sleppa at brúka økið
uttan fyri girðingina, tá vit meta, at vit kunnu gera eina
haldgóða avtalu við tey. Tó ikki áðrenn 3 ára aldur.
Samstarv
Tað er av týdningi, at allir partar leggja seg eftir at fáa í lag
eitt gott samstarv sínamillum. Um tit ikki trívast við stovnin,
so kemur barnið heldur ikki at trívast her. Tí er umráðandi,
at báðir partar tosa opið og beinleiðis við hvønn annan, um
onkur ónøgd er.
Tað kemur fyri, at barninum tørvar serliga viðgerð ella eyka
stimbran innan ymisk øki, og um vit ella tit gerast varug við

eitthvørt, er umráðandi, at vit tosa opið saman um hetta,
fyri at tørvurin hjá barninum verður nøktaður, fyri at barnið
fær teir bestu menningarmøguleikar. Stovnurin hevur í
samráð við foreldrini møguleika at leita sær hjálp frá
sernámsdeplinum, stuðulsskipanini og barnaverndini.
Foreldrafundir/foreldraumboð
Hvør stova velur tvey foreldraumboð, ið skulu mynda
stovuna úteftir, um eitthvørt stingur seg upp. Foreldraumboðini hava ongan beinleiðis myndugleika, tí stovnurin
ikki hevur eina nevnd, men Tórshavnar kommunu sum
hægsta myndugleika. Foreldraumboðini kunnu taka stig til
eitthvørt tiltak fyri børn og vaksin og hjálpa til, tá ið
felagstiltøk eru.
Stovurnar hava árligan foreldrafund, har eisini fyrilestrarhaldarar uttanífrá kunnu luttaka.

Stovnsvitjan
Áðrenn barnið byrjar á stovninum, hava foreldur og barn í
boði at vitja á stovninum.
Tosað verður um hvørji vit eru, og hvørjir vanar barnið
hevur, so vit vita, hvussu vit skulu taka ímóti barninum og
vera um tað í dagligdegnum.

Tá barnið so byrjar, krevja vit, at tit eru saman við barninum
ta fyrstu vikuna, har tíðin tey eru einsamøll økist so líðandi
gjøgnum eina viku. Tað er av týdningi, at tit geva barninum
góðar stundir at venja seg við okkum, tí vit eru nógv vaksin
og børn, sum barnið skal venja seg við. Somuleiðis sum tað
er ringt hjá barninum at skiljast frá foreldrunum, sum tað
hevur álit á. Tað krevur tíð at byggja upp álit við tey, sum
barnið skal verða saman við stóran part av degnum.

Klæðir
Børnini skulu hava heit klæðir við, umframt regnklæðir,
styvlar, vøttir, húgvu og hosur. Eitt heilt sett av skiftiklæðum
skal eisini liggja í skápinum. Navn skal vera á øllum
klæðunum. Vøggustovubørn fáa blæur á stovninum.
Matur
Hvønn morgun er morgunmatur til kl. 8.45.
Hvønn dag er millummáli kl. 14.30.
Børnini fáa altíð mjólk at drekka sum teimum tørvar.
Góðgæti/leika
Um børnini hava leiku við, er tað við egnari ábyrgd. Børnini
eiga ikki at hava góðgæti ella pengar við. Tá ið føðingardagur er, kann barnið bjóða eitthvørt.

Sjúka
Tá børn eru sjúk, illa fyri ella hava fepur, skulu tey ikki koma
á stovnin. Vit loyva okkum at ringja eftir tykkum, um vit
meta, at barnið ikki er nóg væl fyri at vera á stovninum.
Vanliga taka vit ikki ábyrgdina av at geva børnum heilivág.
Hevur barnið onkra barnasjúku, eigur starvsfólkið at fáa boð
um hetta. Somuleiðis um barnið hevur okkurt smittandi, so
sum barnasár, lús, eygnabruna, orm, munnbruna ella annað.
Tá skal barnið ikki koma á stovnin, áðrenn tað er sett í
viðgerð.
Kemur barnið út fyri einumhvørjum á stovninum, og vit
meta, at ráðiligt er at fara á skaðastovuna, ringja vit eftir
tykkum, so tit sjálvi kunnu vera um barnið í eini tílíkari
støðu.
Gjald
Stovnsplássið verður goldið fyrst í mánaðinum í 11 mánaðir
um árið, fyri juli mánað er einki gjald. Rokningin verður
send á inngjaldskorti og mælt verður til, at tit melda til
sjálvvirkandi gjaldsavtalu til gjaldskipanina.
Stovnsgjaldið er 30% av rakstrarútreiðslunum og verður
roknað á hvørjum ári.
Um tit ynskja at barnið skal gevast á stovninum, skal sigast
frá 2 mánaðir frammanundan til tann fyrsta í mánaðinum.
Um eftirstøða á stovnsgjaldinum fer út um 2 mánaðir, verður
tað sent Tórshavnar kommunu til innheintingar.
Frípláss
Møguleiki er fyri at søkja frípláss til barnið. Frípláss verður
roknað eftir inntøkugrundarlagnum árið frammanundan,
ella um inntøkan broytist munandi í verandi ári. Umsóknarblað er at fáa hjá leiðaranum.

Afturvendandi tiltøk
Á hvørjum ári skipar stovnurin fyri einum felags arbeiðsdegi/hugnadegi, har øll foreldur og børn luttaka, við at
fríðka og hampa um garðin.
Skipað verður fyri jólaveitslu fyri systkjum og foreldrum.
Regluligt foreldrakaffi er á hvørjari stovu sær.
Á hvørjum ári fara tey børn, ið skulu byrja í fyrsta flokki á
eina summarlegu, sum varir umleið 3 dagar.
Beinleiðis linjur á stovurnar
Hornastova tlf. 210530
Uppistova tlf. 210532
Niðristova tlf. 210531
Skrivstovan tlf. 210906
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