
   
 

   
 

Kære forældre 
Velkommen til Bjedstrup Naturbørnehave 

 
Bjedstrup Naturbørnehave er en del af Bjedstrup Skole og Børnehus og 
åbnede 1. marts 2020.  
Vi er altså skole, fritidsklub, børnehave og naturbørnehave. 
 
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 Naturbørnehaven 
For at give jeres barn den bedste start i Naturbørnehaven, vil vi gerne 
have, at I og jeres barn kommer på et forbesøg. Her vil I blive vist rundt af 
en pædagog, som arbejder i børnehaven. Der vil også være mulighed for 
at høre mere om børnehavens pædagogik, hverdag og struktur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opstart  
Det er individuelt for hvert barn og familie, hvad der giver en god og tryg 
indkøring i børnehaven. Derfor laver vi sammen den plan, der giver bedst 
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.  
 
Fordele ved at være en del af Bjedstrup skole og Børnehus 
Naturbørnehaven nyder godt af at være en del af fællesskabet i 
Bjedstrup. Vi har et tæt samarbejde med Bjedstrup Børnehave, i forhold 
til forskellige traditioner og projekter. Vi har også en fælles kostansvarlig 
medarbejder, der står for kostordning til begge børnehaver, samt 
eftermiddagsmad til skolebørnene. Børnehuset har sølvmærket i økologi. 
Endelig betyder fællesskabet også, at vi kan benytte skolens lokaler og 
områder, så som gymnastiksal, bibliotek og legeplads.  
 

                                      Tina pædagog                                                             Bente pædagog 



   
 

   
 

De to børnehaver åbner og lukker sammen  
Naturbørnehaven åbner og lukker fælles med Bjedstrup Børnehus.  
Det vil sige at aflevering mellem kl 6.15 – og kl 8.30 foregår i Børnehusets 
cafe og afhentning mellem kl 15.30-17 er ligeledes i cafeområdet.  
Der er morgenmad frem til klokken 8.00. Resten af dagen kan I naturligvis 
hente og aflevere i Naturbørnehaven. 
 
Ind-og afkrydsningssedlen  
Uanset om I henter eller afleverer I Naturbørnehaven eller i Bjedstrup 
børnehave, er det vigtigt at I husker at krydse jeres barn ind og sige 
godmorgen til en voksen. Vi vil gerne vide, at jeres barn er kommet. Hvis  
I har en besked, kan den skrives på afkrydsningssedlen. For at undgå 
misforståelser er det kun voksne der må skrive på afkrydsningssedlen. 
 
Skiftetøj og garderobe 
Jeres barn har en garderobe i Naturbørnehaven.  
Der er en kasse til ekstra skiftetøj. Brugt skiftetøj lægger vi i jeres barns 
garderobe. Kassen med skiftetøj skal indeholde:  

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

 
Derudover er det vigtigt at jeres barn har ekstra overtøj med, som passer 

til vejret.  

 



   
 

   
 

Vi vil anbefale at købe regntøj, i en størrelse ”for stort”, så det kan 
komme ud over flyverdragten i vinterperioden, og kan bruges med flere 
lag tøj under om foråret og efterår. Husk navn på tøj og fodtøj. 
Den sidste torsdag i måneden skal garderoben gøres ekstra rent. Det 
hjælper barn og forældre hinanden med.  
Alle børn i Naturbørnehaven har også en knag ved cafeen i Bjedstrup 
Børnehus. Der hænger et net med barnets navn på. Hvis I afleverer eller 
henter her, kan I bruge knagen til jeres barns overtøj. Ekstra skiftetøj kan I 
også lægge i nettet, så tager vi det med til Naturbørnehaven. Husk også at 
tjekke nettet for brugt skiftetøj, når I henter i cafeen. 
 
At (øve sig i at) sige farvel  
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 siges farvel, er vi der og hjælper gerne. Vores erfaring er, at den 
bedste måde at hjælpe barnet er at lave en kort aflevering. 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.  
 

 
 
Naturen 
Bjedstrup Skole og Børnehus råder over 5 hektar blandet skov. 
Naturbørnehaven ligger i dette område. Børnene kan færdes frit i et 
afmærket området omkring ”Granhytten” og bålplads samt lege i vores 
tipi eller i det lille udeværksted. Børnehaven ligger i et kuperet område, 
her er rig plads til leg og hulebyggeri, kreativitet og fordybelse.  



   
 

   
 

Legetøj i børnehaven 
I naturbørnehaven tager vi ansvaret for, hvilke legesager børnene skal 
have til rådighed i børnehaven. Derfor skal barnets egne legesager blive 
hjemme. På vores udeområde findes der meget forskelligt legetøj. Pinde, 
bolde, dyr, sten og kogler, spande, skovle og trillebøre, for blot at nævne 
nogle. Fælles for alle tingene er, at de kan bruges både ude og inde. 
 
Søvn 
Har dit barn brug for at sove, er der mulighed for en middagslur. 
Børnehaven har soveposer til rådighed. Har barnet et sovedyr/sut må 
dette gerne medbringes - det ligger i barnets garderobe indtil det skal 
bruges.  
Børnene sover middagslur efter frokost. En medarbejder putter børnene 
og synger et par sange. Som udgangspunkt vækker vi ikke børnene, men 
lader dem vågne stille og roligt i deres eget tempo. 
 
Mini-bus       
Bjedstrup Skole og Børnehus 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.  
 
Fødselsdage   
Når barnet fylder år, er der mulighed for, at invitere en lille børnegruppe 
(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 der 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. 
 
Sol-politik    
Da vi er meget ude, er det vigtigt at børnene har solcreme på hjemmefra. 
I løbet af dagen giver børnehaven solcreme på efter behov. Det er også 
vigtig, at børnene har en solhat med. De dage hvor UV-indekset er højt, 
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sættes solsejl op og børnene opfordres til at lege i skyggen mellem kl. 
12:00 – 14:30.  
 
Glemt tøj, sko m.m. 
I Naturbørnehaven er der en kasse til glemt tøj. Er tøjet glemt i cafeen i 
Bjedstrup Børnehus, opbevares glemt tøj m.m. i en kiste på gangen ned 
mod cafeområde. Fredag sidst på dagen lægges det glemte tøj i Porthuset 
ind til skolegården. 
 
Informationer 
Ud over den daglige dialog er Aula vores primære kommunikations-
platform, som I forventes at benytte. Aktivitetsplaner og madplaner m.m. 
vil, som en ekstra service, også kunne læses på opslagstavlen i 
Naturbørnehaven.  
 

 
 
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. Endvidere skal der, når barnet starter, udfyldes et fysisk stamkort med 

personlige data. Adresse og telefonnummer bedes I holde ajourført i 

Aula. 

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

http://www.aula.dk/


   
 

   
 

Telefon til børnehaven 
Om morgenen 6:15-8:30   8794 2011 
Herefter Naturbørnehavens telefon:  8158 2014 
 
Der vil være perioder på dagen, hvor vi kan være vanskelige at få fat i, da 
vi er udenfor eller måske på tur. 
Meget vigtige beskeder kan ml 8:30-13:30 gives til vores skolesekretær på 
tlf. 8794 2001. Efter kl. 15:30 ringes til Børnehuset 87942011 
 
Sygdomme  
Hvis jeres barn er syg 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 giver vi medicin efter lægens anvisning. 

 
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 øvrige 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 deltager 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 bruger blandt andet musikken til at styrke 

samhørigheden blandt børnene til vores samlinger, og som en sjov og legende 

tilgang til stimulering af sproget, lære rim og remser samt lege med rytmer i 

naturen.  

 Vi arbejder bevidst med sprog, sociale relationer, samt ”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 børnehaverne er et årshjul, med 

tilbagevendende traditioner og temaer som f.eks. årets gang i naturen, såning 

og høst af urtehaven, undersøgelse af dyr og insekter, Eventyrtid, Lanternetid, 

Cykelmaj, samt nisserne der lander 1. december.  
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