Fællesskab og leg for børn
med nedsat immunforsvar

I Siv finder I en tryg base
og et pusterum fra sygdom
En normal hverdag trods nedsat immunforsvar
Børnehuset Siv er et unikt dagtilbud for 0-6-årige børn med nedsat immunforsvar, som ikke har mulighed for at komme i en almindelig vuggestue eller
børnehave. I Siv har vi de hygiejniske rammer til at møde forskellige isolationskrav, ligesom vi har den rummelighed og faglighed, der skal til for at møde både
dit barns og jeres families individuelle behov.
Dagligdagen i Siv har fokus på leg og samvær med andre børn og voksne. Vi

Et rummeligt hus for hele familien

søger at skabe en så tæt på normal hverdag som muligt i genkendelige rammer,

I Siv bliver du mødt af et omsorgsfuldt personale med specialviden og lang erfaring.

hvor barnet bliver adspredt og får glæde og lyst til at lære – og mulighed for bare

Vi har fokus på dit barns udvikling, men vi er også en ressource for dig som foræl-

at være barn.

der. Vi har de faglige og menneskelige kompetencer til at hjælpe jer med at håndtere de udfordringer og svære situationer, som kan opstå, herunder dialogen med

Udvikling i trygge rammer

kommunen. Og når du har brug for det, kan vi støtte dig med samtaler, aflastning,

I Siv får dit barn en tryg hverdag, der understøtter udvikling og læring på trods af

guidning og netværk.

de udfordringer, sygdom kan medføre både fysisk og psykisk. Vi ved, at dagsformen kan svinge og tilrettelægger derfor leg og aktiviteter i forhold til det enkelte

Børnehuset Siv er indrettet med faciliteter for både børn og voksne. Som forælder

barns formåen og ressourcer på dagen.

er du velkommen til at benytte f.eks. kontorplads, træningsområde og soverum, der
gør det muligt at få værdifuld alenetid.

Igennem et sygdomsforløb vil det variere i hvor høj grad dit barn har behov for,
at du er med hele dagen i Siv. I samarbejde med dig vil vi løbende kigge på dit
barns behov og lave aftaler om dette. Som forælder deltager du således i aktiviteterne i det omfang, dit barn har brug for at have dig med – nogle af ugens dage
eller alle dage. Denne mulighed for at have mor eller far med giver barnet tryghed,
som er vigtig for både trivsel og udvikling frem mod mere selvstændighed.

Fleksibel dagligdag
Det er dit barns fysiske og psykiske dagsform, som afgør, om I kan
møde op til dagens aktiviteter i Siv.
I behøver ikke melde jer til før på
selve dagen.

Strenge hygiejneregler
Man må ikke komme i Børnehuset
Siv, hvis man er forkølet eller fejler
andet, der kan smitte. I Siv opererer
vi med meget strenge regler for
hygiejne og hygiejneadfærd og er
underlagt løbende myndighedskontrol, der sikrer, at vi lever op til
kravene.

Kontakt os allerede nu
For at få en plads til dit barn i Børnehuset Siv, skal I visiteres af din hjemkommune. Hvis du gerne vil vide lidt mere om Siv først, er du velkommen til at besøge
os efter aftale. Her kan du få en rundvisning og en snak, så du kan se, om det vil
være det rigtige for dig og dit barn.
Skriv til os på info@bhsiv.dk eller ring på 44 95 00 66.
Vi hjælper dig gerne med visitationen og med at søge dækning af den daglige
transport hos jeres hjemkommune.
Læs mere om Børnehuset Siv og vores tilbud til familien på vores hjemmeside
www.bhsiv.dk

Børnehuset Siv
Farum Hovedgade 41
3520 Farum
44 95 00 66
info@bhsiv.dk
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