
ALT DET PRAKTISKE

I begyndelsen

Når Jeres barn skal begynde i børnehaven er det 
vigtigt at I  har sat tid af, Så én af jer kan være 
med i begyndelsen. Det er forskelligt hvor lang 
tid der er nødvendig, det er et spørgsmål om det 
enkelte barn, og er noget vi aftaler sammen. Men 
denne tid er også vigtig for Jer forældre, det er 
den bedste måde at lære os og vores pædagogik 
at kende. Ved at være her og lytte til os og iagt-
tage os i vores relationer med de øvrige børn, får 
I det bedste kendskab til os og stedet.
 

Tøj

Der skal være navn i alt tøj, også vanter, fodtøj 
og strømper, hvis du vil kunne finde det igen. 
Alle børn skal have regntøj med, dvs. jakke, 
bukser, støvler, sweater og sokker. 

p Hjemmesko samt skiftesko i børnehaven. Vi 
har en dejlig mudderfyldt have (årstids be-
stemt).

p Tøjet skal være til at tage af og på. Det skal 
kunne tåle maling m.m. Kjoler er svære at 
klatre i.

p Husk navn i alt tøj. Tøj uden navn lægges i 
fælles-opsamlingskurven i entreen.

Oprydning 

Der skal ryddes op før hjemgang. Ikke blot lege-
tøj, men også garderobe, hjemmesko o.lign. Især 
hvis man kan lide at hjemmeskoene er på plads 
næste dag.

Afhentning

Fremmed afhentning skal meddeles børnehaven 
forinden, vi må ikke udlevere jeres børn til an-
dre, uden at have fået besked herom af jer. Heller 
ikke selvom jeres barn kender henteren.

Børnehaven lukker 16.30

Legetøj

Børnene kan have legetøj med til fremvisning 
om morgenen, derefter lægges det atter i gar-
deroben. De kan også have et sovedyr med, det 
ligger i rummet og venter på sovetimen.

Fødselsdage

Forældrenes holdning til fødselsdage har været 
at de holdes i børnehaven, at der ikke inviteres 
børn med hjem fra børnehaven. Holdningen 
kræver faktisk 100 % enighed for at fungere og 
diskuteres hvert år på september-forældremødet.

Telefontid

For at vi bedre kan passe vores arbejde prøver vi 
at have telefontider til os. Indtil 9.15 og mel-
lem 13.45 og 14.15. Hvis vi ikke tager telefonen 
udenfor telefontiden er der telefonsvarer på. Du 
kan så sige dit nummer og vi ringer tilbage, når 
der er tid. 

Budget

Børnehavens budget er ikke stort. Vi er nødt til 
at spare hvor vi kan. Derfor spørger vi Jer foræl-
dre om Jeres barn kommer på dage, hvor der er-
faringsmæssigt er mindre fremmøde. Det er ikke 
for at presse Jer eller udstille Jer, men simpelt-
hen for at vurdere om vi kan spare vikaren til et 
bedre tidspunkt, nemlig hvor der er flere børn og 
evt. syge voksne. Ligeledes spørger vi om Jeres 
ferieplaner da vi også i sommerperioden kan få 
mulighed for at spare til værre tider.  


