
   
 

   
 

Kære forældre 
Velkommen til Bjedstrup Børnehus. 

 
 
 
Vi glæder os meget til at tage imod jer. Denne pjece indeholder praktiske 
informationer, I kan have brug for, inden jeres barn starter hos os.  
 
 



   
 

   
 

Forbesøg i børnehaven 
For at give jeres barn den bedste start i børnehaven vil vi gerne have, at I 
og jeres barn kommer på et forbesøg. Her vil I sammen med jeres barn 
blive vist rundt af en af de to kontaktpædagoger, I som familie bliver 
tilknyttet. Der vil også være mulighed for at få en snak om børnehavens 
pædagogik, hverdag og struktur. Vi anbefaler at begge forældre deltager. 
 
Opstart  
Hvad der giver en tryg og god indkøring i børnehaven er individuelt for 
hvert barn og familie. Derfor vil vi invitere til, at vi ud fra vores erfaringer 
sammen laver den opstart, der giver bedst mulig mening for jer, jeres 
barn og børnehaven. Kommer I fra dagpleje eller vuggestue i Skanderborg 
kommune, aftaler vi indkøringen på et overleveringsmøde. Er I tilflyttere 
fra en anden kommune, inviteres I til et møde i børnehaven.  
 
Aldersblandede familiegrupper 
Jeres barn bliver tilknyttet en af de to aldersblandede familiegrupper, rød 
eller grøn, som de fire pædagoger parvis er kontaktpersoner for. Til 
hverdag spiser de frokost og holder børnepause sammen. Børnene 
bevarer dette tilhørsforhold hele børnehavetiden.  
 
 

Grøn familiegruppe                           Rød familiegruppe 

            

 

              Sanne                                   Michael                                     Pernille                                      Bente 



   
 

   
 

Struktur og fysiske rammer  
Børnehaven er funktionsopdelt, hvilket betyder at de forskellige rum er 
indrettet, så de tydeligt signalerer den primære funktion. Det betyder, at 
børnene ud over de planlagte aktiviteter har medindflydelse på, hvor og 
med hvem de leger i løbet af dagen. Indretning og valg af funktioner 
ændrer sig løbende i forhold til børnegruppens sammensætning og behov 
og deraf afledet pædagogiske tiltag.  
Nogle områder i Børnehuset er primært til børnehavegruppen, andre er 
fælles med fritidsklub og skole. I midten af Børnehuset ligger vores cafe 
og produktionskøkken hvor der dagligt tilberedes mad til børnene. Vi har 
sølvmærket i økologi. 
 
Udeliv  
Legepladsen, vores vigtige uderum, er en integreret del af hverdagens leg 
og læring. Børn og voksne er ude hver dag uanset vejret - der er højt til 
loftet og fantasi, sanser og motoriske færdigheder udfordres og styrkes. 
Udearealerne er indrettet i et varierende terræn med forskellige 
legeområder der over tid justeres med afsæt i årshjul, projekter og 
børnegruppe.  
 
Piccolofunktion 
Piccoloens funktion er, at tage imod børnene 
og have overblik over børnegruppen og 
dagens forløb. Denne funktion har til hensigt 
at sikre, at det øvrige personale kan 
igangsætte aktiviteter og skabe rum for 
fordybelse med børnene uden for mange 
afbrydelser. 
På børnehavens opslagstavle kan I og børnene 
via et billede se, hvem der er dagens piccolo. 
Når I kommer om morgenen, siger man 
godmorgen til piccoloen, ligesom det er 
piccoloen der siges farvel til. Har I beskeder i 
forhold til barnet, eksempelvis at barnet er 
vågnet tidligt, bedsteforældre henter, osv., 
gives disse beskeder til piccoloen.  



   
 

   
 

Aflevering  
Afleverer I før kl. 7.30, skal I aflevere jeres barn i cafeen, hvor vi spiser 
morgenmad, hygger og leger sammen med fritidsklubben. Derefter 
foregår det som hovedregel i børnehavens primære rum, hvor vi har et 
vinke-vindue. For nogle børn kan det være svært at sige farvel i starten. 
Det er helt naturligt og går som oftest hurtigt over. Hvis I har brug for en 
hånd, når der skal vinkes farvel, er vi der og hjælper gerne. Vores erfaring 
er, at den bedste måde at hjælpe barnet er at lave en kort aflevering. Vi 
ved, at det kan være hårdt for jer forældre, men hvis jeres barn har været 
ked af det ved afleveringen, er I altid velkomne til at ringe til os 
efterfølgende, for at høre hvordan det går.  
 

 
 
Fremmøde 
Det er vigtigt at give besked, hvis jeres barn ikke kommer af hensyn til 
både planlægning og kammerater. 
 

Telefon til børnehaven 
Om morgenen 6:15-8:00   8794 2011 
Herefter børnehavens telefon:  8794 2013 
 

Der vil være perioder på dagen, hvor vi ikke tager telefonen, f.eks. når vi 
er på legepladsen.  
Meget vigtige beskeder kan ml 8:00-13:30 gives til vores skolesekretær på 
tlf. 8794 2000. Efter kl. 13:30 kontaktes Børnehuset på 8794 2010 



   
 

   
 

Informationer 
Aula er, ud over den daglige dialog, vores primære kommunikations-
redskab, som I forventes at benytte. Aktivitetsplaner og madplaner m.m. 
vil, som en ekstra service, også kunne læses på opslagstavlen i de to 
garderober. Til eksterne opslag benyttes indgangen til caféområdet f.eks. 
nyt fra vores lokale idrætsforening - Dover GF, kulturskole, Liv i landsbyen 
m.m.  
 
Du kan tilgå Aula via www.aula.dk. Når dit barn starter, kan du hente dit 

Unilogin ved at klikke på ”Glemt brugernavn eller adgangskode” og logge 

ind med dit NemID. Spørg efter en uddybende vejledning ved behov. 

Første gang du logger på vil der være en række ting, du skal tage stilling 

til. 

Når barnet starter, skal der udfyldes et fysisk stamkort med personlige 
data. Adresse og telefonnummer bedes I holde ajourført i Aula. 
 
Garderober/skiftetøj 
Børnene har hver et garderoberum som I, sammen med jeres barn, har 
ansvaret for at holde orden på. Børnene får også en stofpose til skiftetøj, 
som løbende bedes holdt opdateret med:  

 2 par strømper  2 T-shirts 
 2 par underbukser  2 langærmede trøjer 
 2 par bukser/kjoler  Evt. ekstra sut 

 

Husk navn på tøj, fodtøj, legetøj, bøger m.v.  Den sidste fredag i måneden 
skal garderoben i børnehaven tømmes for mere grundig rengøring. Dette 
hjælper børn og forældre hinanden med. 
Vi har et indgangsparti til de yngstes garderobe, og en indgang til mellem-
og ældste gruppen for at skabe mere ro i garderoben. 
 
Glemt tøj, sko m.m. 
I børnehave og fritidsklub opbevares glemt tøj m.m. i en kiste på gangen 
ned mod det fælles cafeområde. Fredag sidst på dagen lægges det glemte 
tøj i Porthuset ind til skolegården. 
  
 

http://www.aula.dk/


   
 

   
 

Søvn 
Har dit barn brug for en middagslur, har vi et soverum, som vi også bruger 
til sprogleg m.m. Her får barnet sin egen seng og sovepose. Har barnet et 
sovedyr/sut må dette gerne medbringes - det ligger i barnets skuffe indtil 
det skal bruges. Vi har også et udvalg af sovedyr der kan lånes. 
Vi putter børn kl. 12. En medarbejder går med børnene ind og synger et 
par sange. Er barnet ikke faldet i søvn efter 30 min vurderer vi, om barnet 
selv kan ligge og falde i søvn eller om barnet skal med op igen.  
Som udgangspunkt vækker vi ikke børnene, men lader dem vågne stille og 
roligt i deres eget tempo. 
 

                         
 
Legetøj 
Børnene må gerne have legetøj med i børnehaven. Som hovedregel skal 
det kunne være i barnets skuffe. Vi tager ikke ansvaret for om legetøjet 
går i stykker eller bliver væk, men vi er opmærksomme på om legetøjet 
bruges hensigtsmæssig blandt børnene. 
 

Fødselsdage   
Når barnet fylder år, er der mulighed for, at invitere en lille børnegruppe 
fra barnets familiegruppe (max 8) hjem til fødselsdag i tidsrummet fra kl. 
9:45 – 12:00. Pædagogerne udvælger den børnegruppe der skal med til 
fødselsdagen. En anden mulighed er, at fejre fødselsdagen i børnehaven, 
hvor det vil være en lille samling for hele børnegruppen.  
Fejres fødselsdagen i børnehaven har fødselsdagsbarnet gerne en lille 
spiselig ting med til at dele ud. Vi opfordrer til, at I tænker i sunde 
godbidder, og at 3 års fødselsdagen fejres i børnehaven. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiiypKEw8_iAhXJzKQKHW5_D_EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.brondsholm.dk%2Fselvklbende-plakater%2F4535-selvklaebende-flag-10-stk-pk.html&psig=AOvVaw31bFx3kRAbEl6mKe3J2Qjz&ust=1559727269162652


   
 

   
 

Bus       
Bjedstrup skole og børnehave har en bus med plads til 9 personer. Bussen 
giver os mulighed for, at komme på hjemmebesøg eller fødselsdag hos 
børnene, tage på små ture i nærområdet, eller deltage i kulturskolens 
arrangementer. 

Sol-politik    
Børnene skal på solrige dage have solcreme på hjemmefra. I løbet af 
dagen giver børnehaven solcreme på efter behov. De dage hvor UV-
indekset er højt, holder vi siesta, hvilket betyder, at vi og børnene som 
udgangspunkt opholder os inde mellem kl. 12:00 – 14:30. 
  
Sygdomme  
Hvis jeres barn er sygt eller får en smitsom børnesygdom, vil vi gerne 
have besked, bl.a. for at der kan laves et opslag i børnehaven som info til 
de øvrige forældre. Bliver jeres barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi jer.  
Ved kroniske sygdomme gives medicin efter aftale. 

 
Daglige åbningstider 
Mandag-torsdag 6:15-17:00 
Fredag 6:15-16:30 
 
Helligdage og ferier 
Børnehuset holder lukket på helligdage samt: 
       • Grundlovsdag – 5. juni 
       • Juleaftensdag - 24. december 
 

I forbindelse med skoleferier vil der være ferietilpasset pasning, hvilket 
sker i samarbejde med de andre institutioner i lokalområdet. Der vil være 
mulighed for opsamling i Børnehuset. Det drejer sig om følgende dage: 
 

       • De tre dage før påske 
       • Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag 
       • Uge 29 + 30 
       • Dagene mellem jul og nytår   
 

 



   
 

   
 

Vores fælles visioner og værdier for Bjedstrup Skole og Børnehus er 
 

 Bevægelse – Balance - Bæredygtighed 
 

 Vi arbejder med at skabe et anerkendende, lærende og inkluderende 

børnemiljø 
 

 I vores daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på at skabe 

udviklingsmuligheder for alle børn i gruppen, hvor det enkelte 

barn/familie og den aktuelle børnegruppe er i spil – ud fra en balance 

mellem et aldersblandet fælleskab og det enkelte individ  
 

 Vi lægger stor vægt på udeliv, hvor natur, motorik og leg er 

omdrejningspunkt - vi har det Grønne Spirer flag. Vi gør desuden stor 

 brug af bevægelsessalen, hvor vi igangsætter leg, sang, motorik mv. 
 

 Vi er med i projekt Sangglad – et flerårigt projekt hvor et af målene er at 

pædagogernes faglighed styrkes og kommer i spil i relation til udvikling af 

børnenes sangglæde.  
 

 Vi arbejder bevidst med sprog, sociale relationer, samt projekt ”At lære 

at lære”, hvor feedback, Growth mindset, fælles læringssprog, 

læringsstrategier og forældreinvolvering er overskrifter i den fælles vision 

i Skanderborg kommune.  
 

 Vi har som mål, at børnene får mulighed for at udvikle sig til robuste 

mennesker, der med et åbent og nysgerrigt sind, har mod og lyst til at 

deltage i livet på demokratiets præmisser. 
 

 Omdrejningspunktet for livet i Børnehuset er et årshjul, med 

tilbagevendende traditioner og temaer som f.eks. Eventyrtid, Lanternetid, 

cykelmaj, koloni, samt børnehavens nisser der lander 1. december. 
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