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Kolbøtten, juni 2020 

Pædagogisk leder 
Mai Britt Funk 
tlf.: 4187 3711 
mfunk@aarhus.dk 

  

Telefonnumre 

Kontoret        4187 4444 

Fællesrum      4187 4445 

Klatremus      4187 4442 

Løbebiller       4187 4443 

Springfrø        4187 4446 

Dansemyg      4187 4441 

Motorikinstitutionen Kolbøtten 

Thunøgade 11 

8000 Aarhus C 

Kolbøttenthunøgade.dk  

- en del af Midtbyens Dagtilbud 

Åbningstider:  

mandag – torsdag 6.30-17.00—fredag til kl. 16.30 

Vi er én af 10 afdelinger i Midtbyens Dagtilbud.  

Dagtilbudsleder:  

Karin Faust Henriksen, kafu@aarhus.dk 
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FRA VUGGESTUE TIL BØRNEHAVE 

Info til forældre 

Sådan får dit barn en god overgang  
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HUSK TIL BØRNEHAVEN (EGNE NOTER): 
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• Behandle dit barn ud fra den alder, det har. 

Børn kan og forstår ofte mere, end vi tror   

• Give dit barn en grad af medbestemmelse, 

f.eks. lade barnet selv vælge sit tøj  

(du kan f.eks. give barnet 2-3 valgmuligheder)  

• Inddrage dit barn i dagligdags gøremål, f.eks. 

hjælpe med at dække bord, sige værs’go’,  

holde bordskik, lave mad, købe ind   

• Opmuntre gerne dit barn til at rydde op efter sig, 

både legetøj og ved bordet efter et måltid  

VED AFLEVERING 

• Barnet skal selv gå ind på stuen.  

Det er med til at give en positiv selvfølelse, selv 

på en udfordrende morgen  

• Det er vigtigt at være tydelig ved afleveringen. 

Når du har sagt farvel, skal du helst gå med det 

samme. Fortæl eventuelt barnet, hvornår du 

kommer igen   

• Husk at give besked til personalet, hvis der har 

været noget særligt ved morgenen eller natten 

(sovet dårligt, travl morgen, trist osv.)   
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BEGYNDT I BØRNEHAVE 

Du skal sørge for skiftetøj (med navn).  

I børnehaven er vi meget udendørs, så sørg for ekstra 

meget skiftetøj, også til udendørs brug.  

Når dit barn begynder i børnehaven, skal du selv sør-

ge for bleer til dit barn. Læg dem gerne i garderoben.  

Ovenstående temaer går igen i næsten alt, hvad vi fo-

retager os i børnehaven. Det er derfor godt, hvis det vi 

laver, understøttes af små tiltag derhjemme.  

Det gør du for eksempel ved at:  

• Opmuntre dit barn til at gå på opdagelse, klatre 

op, falde ned, prøve sig frem. 

Det er med til at gøre barnet mere vedholdende   

• Vise dit barn vejen, frem for at begrænse: Lad dit 

barn prøve, så det lærer ved at erfare på egen 

krop   

Robusthed   

          Positiv selvfølelse  

                                    Selvhjulpenhed   

Sociale kompetencer 
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Kære forælder  

Nu er der ikke så lang tid til, at dit barn skal begynde i 

børnehave. Du får derfor nogle informationer og råd, så  

vi i fællesskab kan sørge for, at dit barn får en tryg og 

god overgang fra vuggestue til børnehave.  

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, må du endelig 

spørge - der findes ingen dumme spørgsmål!  

 

Vi glæder os til at tage imod dit barn. 
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1-3 MÅNEDER FØR BØRNEHAVESTART 

• Børnehaven inviterer dit barn på besøg, i starten 

sammen med kendt voksen   

• Vuggestuen laver et ’dialoghjul’ på barnet, inden 

det begynder i børnehaven, og vi inviterer dig til en 

snak på ca. 30 min., hvor vi tager udgangspunkt i 

dialoghjulet. En pædagog fra børnehaven deltager 

i samtalen, nogle gange kun i den sidste del 

• Hvis dit barn har behov for fortsat at bruge sut, er 

det vigtigt at begynde at afvænne barnet. Det bety-

der nemlig noget for det blik, de andre og ældre 

børnehavebørn har på barnet  

• Vi opfordrer dig til at øve i at gå lange ture sam-

men med dit barn.   En lang tur er f.eks. være fra  

Kolbøtten  til Musikhuset - og tilbage igen. 

         Det er vigtigt, fordi vi i børnehaven ikke bruger 

         klapvogne, og vi forventer, at børnene i  

         børnehaven kan gå lidt længere ture   

• Det er en god ide at hjælpe dit barn med at øve sig 

i at gå på toilettet, sidde på potten og vaske hæn-

der  
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• Det er også en god ide, at dit barn øver sig i at 

tage tøj af og på, både inde- og overtøj.  

I børnehaven er der større krav til 

’selvhjulpenhed’ – blandt andet ved selv at tage 

tøj af og på  

• Som forælder opfordrer vi dig til at sætte ord på 

dit barns handlinger, ønsker og følelser. For ek-

sempel skal dit barn lære at bede om ting, spør-

ge om lov eller bytte legetøj - i stedet for at rykke 

det ud af hånden fra et andet barn.  

Det vil hjælpe dit barn at øve hjemme, fordi vi i 

børnehaven dagligt hjælper og opfordrer børnene 

til at sætte ord på, f.eks. når de er uenige om le-

ge eller brug af legetøj  


