
Kolbøtten, maj 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 

Velkommen til Kolbøtten  
- en motorikinstitution i Midtbyens Dagtilbud 

 

Intro til nye forældre 
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Velkommen til Kolbøtten 
  
Sammen med Kolbøttens medarbejdere vil jeg gerne byde 
jer velkommen i vores dejlige motorikinstitution.  
 
Formålet med denne pjece er at give jer oplysninger om 
både pædagogik, de fysiske rammer og lidt om vores kom-
mende samarbejde omkring jeres barn. 
 
Kolbøtten åbnede første gang dørene den 1. marts 2017 i 
midlertidige lokaler. Siden januar 2018 har vi boet i vores 
nye skønne hus i Thunøgade. 
 
Vi har plads til 4 børnegrupper. På hver etage er der  
1 vuggestue og 1 (kommende) børnehavegruppe.  
Med tiden bliver vi til en 0-6 års daginstitution og skal rum-
me ca. 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. 
 
Kolbøtten har særlige kompetencer inden for børns sanse-
motoriske udvikling. Mere her om i afsnittet om pædagogik. 
 
I Kolbøtten er der ansat 1 pædagogisk leder, 8 pædagoger, 
1 pædagogstuderende, 1 pædagogisk assistent, pædagog-
medhjælpere og 1 køkkenassistent. Flere af pædagogerne 
har eller får en efteruddannelse i børns sansemotoriske ud-
vikling. 
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Jeg håber, vores pjece har givet jer et indblik i, hvor-

dan vi arbejder, og hvad det vil sige at være barn og 

forælder i Kolbøtten.  Har I spørgsmål enten til det 

der står i pjecen eller til noget, du synes mangler, så 

er du meget velkommen til at sige til. Min dør er altid 

åben. 

Vi glæder os til at tage rigtig godt imod jer 

På gensyn i Kolbøtten 

Mai Britt Funk, pædagogisk leder 

Huskeliste 

Hvert barn har et garderoberum 

og et rum på badeværelset.  

På badeværelset skal være: 

1 sæt ekstra tøj, bukser, body, 

strømper, bluse, savlesmæk, 

sutter, evt. sovebamse el.lign. 

 

I garderoben skal være: 

Overtøj efter sæsonen: f.eks. 

flyverdragt, termotøj, ekstra tyk 

trøje, udesko/futter, hue, vanter, 

solhat, tynd langærmet t-shirt. 

I kurven på badeværelset: 

Body, undertøj, strømper, blu-

ser, bukser 



14 

Fotografering 
Vi tager ofte billeder af livet i Koltbøtten. Vi bruger bil-
lederne til at vise et øjebliksbillede af vores hverdag. 
Billederne vil I kunne se på BørneIntra. Vi ser billeder-
ne som en god mulighed for, at børn og forældre kan 
tale sammen om de ting, vi laver i dagligdagen. Hvis I 
vil tage billeder af børnene, skal I indhente tilladelse 
fra de andre forældre først. I kan f.eks. hænge en sed-
del op eller spørge på intra, om det er ok, at I tager et 
par fotos. Ønsker I ikke, at en anden forælder tager 
billeder, hvor jeres barn er med, skal I gøre personalet 
opmærksom på det. 
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DAGENS RYTME 

Som pædagoger er vi ”arkitekter” i opbygningen af en fæl-

les pædagogisk hverdag. Vi justerer løbende i forhold til 

hinanden og de opgaver, der skal løses. Strukturering af 

hverdagen bruger vi i forbindelse med aktiviteter om formid-

dagen. 

Som regel deler vi børnene op i mindre grupper i tidsrum-

met 8.00-10.30. Det gør vi bl.a. for at skabe ro og tid til nær-

vær og fordybelse. Vi tilstræber at arbejde i et flow ved at 

flekse mellem opgaver af pædagogisk og praktisk karakter, 

hvor prioriteten er tydelig: Børn før praktisk arbejde – op-

vask kan vente, det kan børn ikke! 

I vores dagsrytme, leverum, værner vi som pædagoger om 

de lege og aktiviteter, der opstår blandt børnene ved at 

undgå unødvendige afbrydelser. Vi deltager i børnenes gø-

remål, bruger vores faglighed til at sætte aktiviteter i gang, 

der styrker og udvikler børnene, så de kan håndtere og ud-

forske verden. Vi har særlige kompetencer inden for børns 

sansemotoriske udvikling, så mange af vores aktiviteter og 

måder at være sammen med børnene på, vil bære præg af 

det. Det kan f.eks. være massage, lege der stimulerer san-

serne og aktiviteter, der får pulsen lidt op. Vi vender f.eks. 

barnet på hovedet, snurrer rundt og arbejder med stimuli 

inden for forskellige føleflader. 

Om morgenen tager et par af de voksne imod barnet.  

Måske har I eller vi brug for at give lidt information om bar-

net. Sammen med barnet vinker vi farvel til mor eller far. 

Der  kan være brug for at sidde lidt hos en voksen eller fin-

de legetøjet frem. I det hele taget skaber vi fælles morgen-

hygge, hvor både børn og voksne er meget opmærksomme 

på at tage imod og vinke farvel. Der vil ikke altid være en 

voksen fra barnets stue, men barnet lærer hurtigt de andre 

børn og voksne at kende. 
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At begynde i daginstitution 
En daginstitution er et supplement til hjemmet. Det er 
vores erfaring, at overgangen fra hjem til daginstitution 
kan være brat for både børn og forældre. 
En ny verden åbenbarer sig blandt ukendte børn og 
voksne.  
Derfor arrangerer vi en velkomstsamtale mellem jer og 
en af stuens pædagoger en af de første dage, I er i Kol-
bøtten. Her taler vi om jeres forventninger til os, hvad vi 
kan tilbyde og forventer af jer og sammen sætter vi fo-
kus på, hvordan vi i fællesskab kan arbejde med at 
knytte jeres barns hjemme- og institutionsliv tæt sam-
men på en god måde. 
 
Det er svært at sige, hvor lang tid der går, før jeres barn 
er trygt ved at gå i Kolbøtten.  
Det afhænger af, hvordan jeres barn reagerer, og hvor-
dan I selv har det som forældre med at aflevere jeres 
barn til os. Det er derfor godt, hvis en af jer har 3-5 fri-
dage i starten, så I kan være fleksible i forhold til at hen-
te jeres barn, hvis det bliver nødvendigt. Ligeledes an-
befaler vi korte dage i de første par uger.  
I starten indskrænker vi jeres barns hverdag, det er ikke 
med på ture, og vi sørger for, at jeres barn om formid-
dagen er mest sammen med sin gruppe på stuen. 

Overgangen fra hjem til daginstitution 
kan være brat 

Hjælp dit barn ved at vinke farvel – og gå, når  
du har sagt farvel. Hjælp dit barn ved at vise  
interesse for de andre børn og for de ansatte.  
På den måde viser du, at alt er ok. 
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Deltids- fuldtidsplads 

I Aarhus Kommune kan forældre med børn i en daginsti-

tution vælge mellem en fuldtids- eller deltidsplads på 

hhv. over eller under 30 timer om ugen. Ordningen har 

betydning for vores personalenormering, hvor vi må til-

passe personaletimer i forhold til antallet af deltidsbørn. 

Vælger man deltidsplads, skal man én gang måned-

ligt via BørneIntra skrive barnets komme/gå tider for 

de næste 4 uger. Mødetiderne kan kun ændres med 1 

måneds varsel—og det er kun tilladt at være i institu-

tionen efter/før den indtastede mødetid. Man skal 

være ude af Kolbøtten, inden den tastede gå-hjem-

tid. Ved forældresamtaler skal man indregne den tid, 

der er sat af, ind i deltidstiden. 

 
Forældreråd. Hver afdeling har et forældreråd, som be-
står af 5 forældrevalgte repræsentanter, evt. supplean-
ter, 1 medarbejderrepræsentant og den pædagogiske 
leder. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af forældrerådenes udpegede foræl-

drerådsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og 

dagtilbudslederen. Bestyrelsen arbejder med principper 

for dagtilbuddet og for at skabe en fælles forståelse mel-

lem forældre og pædagoger. Bestyrelsen er høringsor-

gan for byrådet og skal høres, inden byrådet træffer en 

beslutning om ændringer i det principielle grundlag for 

institutionens drift.  

Både forældremøderne og bestyrelsesmøderne er præ-

get af informationer, inspirerende samtaler og diskussio-

ner.  
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Ferie 
Vi vil gøre opmærksom på, at såvel børn som voksne ind 
imellem har brug for en længere ferie, hvor de daglige ruti-
ner bliver brudt, og samværet i familien bliver anderledes 
end til dagligt.  
Det er i ferien, at store som små samler kræfter og over-
skud til dagligdagen – derfor er længere ferier vigtige – og-
så for børn! Samtidig vil vi opfordre til, at I bruger ferien til 
at slappe af, kigge på hinanden, kigge op i skyerne sam-
men, bygge LEGO, lege sammen og måske tage en hel 
dag bare i nattøj. 

Ferie- fri- fællespasning i Midtbyens Dagtilbud 

Giv os besked, når jeres barn holder fri. Via app’en 

til BørneIntra kan I taste fravær i kalenderen. 

Vi kan spare på vores sparsomme vikartimer, når 

der er færre børn en dag. I forbindelse med ferier 

og helligdage beder vi jer—via BørneIntra—indtaste 

evt. fridage i god tid.  

 Det er meget vigtigt for vores planlægning, at I 

overholder de deadlines, der er for at kunne 

komme i fællespasning. 

I dagtilbuddet holder vi lukket de 3 dage op til på-

sken, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, uge 29 og 30 

og mellem jul og nytår.  

Dagtilbuddet tilbyder fælles feriepasning i de perio-
der. Der vil være 1-2 voksne fra Kolbøtten (efter an-
tal børn) på arbejde i den af institutionerne, der hol-

der åbent. Vi kan dog ikke love kendte ansigter gen-
nem hele dagen. 
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Hvornår falder jeres barn til i Kolbøtten? 
Vores erfaring siger os, at det er bedst, at kun én af foræl-

drene er her ad gangen, dog undtaget den første dag. Alt 

efter, hvordan det forløber, aftaler vi det næste tiltag. Det 

kan være, at I går en tur og er væk i et lille stykke tid. For 

jeres barn handler det om at lære at mestre goddag og 

farvel i forhold til os og jer. Det øver barnet sig i hos os. 

Når I henter, siger barnet farvel til os og goddag til jer. 

Stille og roligt vil barnet på den måde lære, at I kommer 

igen. Det er vigtigt, at det er tydeligt for jeres barn, at I 

går. Barnet skal se jer gå, og I skal fastholde, at I går, når 

I har sagt farvel. Vi ved, det er svært, når barnet græder, 

men tøver I, bliver barnet forvirret og forstår ikke sam-

menhængen. Vi accepterer, at barnet bliver ked af det 

ved at støtte og trøste. På den måde bliver det mest tyde-

ligt for jeres barn, at det at gå i daginstitution handler om 

at være her alene uden jer.  

I kan altid ringe tilbage til os for at høre, hvordan det går, 

og kan vi ikke få jeres barn til at falde til ro, ringer vi efter 

jer. For at barnet kan opleve en rolig og tryg start i Kolbøt-

ten, vil der i begyndelsen være et par voksne på stuen, 

som er fast tilknyttet barnet. Dvs., at barnet skiftes, puttes 

og trøstes af de samme. Det vil også sige, at i den første 

tid dur det ikke, at I ”slår jer ned” om eftermiddagen, men 

går hjem, når I henter. Når barnet selv begynder at vende 

blikket mere ud mod verden til de andre børn og voksne, 

får barnet også plads og støtte til den frigørelse. De andre 

voksne i Kolbøtten bliver stille og roligt ligeså vigtige om-

sorgsgivere som dem, der tog imod barnet. Tiden for den 

proces er selvfølgelig forskellig fra barn til barn, men over 

tid vil I opleve, at alle i huset kender jeres barn og kan for-

tælle små historier om barnet. I er selvfølgelig også vel-

komne til at bruge alle medarbejdere i huset. 
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KOLBØTTENS PÆDAGOGIK, MÅL OG VISIONER 

Byrådet har vedtaget 3 grundværdier for Aarhus Kom-

mune: Troværdighed, Respekt og Engagement. Det er 

værdier og leveregler, vi ser som naturlige forudsætnin-

ger for det pædagogiske arbejde, for forældresamarbej-

det og for personalesamarbejdet i Kolbøtten. 

Er de 3 værdier indlejret i ord og handlinger i det miljø, 

børn vokser op i, har børn mulighed for at udvikle sig til 

hele mennesker, der tillidsfuldt, trygt og kreativt med 

selvtillid og selvværd er i stand til aktivt at deltage i og 

skabe sociale fællesskaber. 

Barndommen har værdi i sig selv, og vi vil gerne være 

garanter for det gode børneliv! Vi prioriterer et miljø, 

hvor glæden springer én i øjnene. Alle som én skal føle 

sig set, hørt og forstået.  

Vi mener, børnene skal møde nogle faste rutiner og tra-

ditioner gennem deres liv i Kolbøtten, da det skaber 

rammer og fæstepunkter for barnet til brug i at organi-

sere dets oplevelser i verden. Organisering/

genkendelighed giver barnet mulighed for at være del-

tagende og tage et ansvar. Barnet oplever en mestring 

og udvikler på den baggrund en indre målestok, som er 

grundlaget for selvforståelsen og oplevelsen af selv-

værdet. 

Vi tilbyder et stærkt fællesskab både mellem alle børn i 

Kolbøtten og ved at deltage i et fællesskab mellem de 

voksne, både forældre og medarbejdere. Derfor mødes 

barnet af glade og kompetente voksne, der alle ”har no-

get for” med barnet. 

Vi arbejder ud fra teorien om Motoriktræet. 
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Dagsrytmen i Kolbøtten 

6.30 - 07.30:   Vi åbner og er i fællesrummet 

06.30-07.15:   Vi tilbyder morgenmad   

7.30:    Vi går på stuen og leger 

8.30 (ca.)   Vi holder samling og spiser brød  

     og frugt på stuerne 

I vuggestuen puttes de første børn, mens de andre børn 

leger inde eller på legepladsen, er på tur eller andet.  

 

10.30   Vi spiser frokost, hvorefter børnene 

                        puttes igen. 

    Børnehaven leger på legepladsen 

13.30    Vi spise eftermiddagsmad: 

    De børn, der vågner senere, får  

    maden der 

 

15.30 (ca.)  Vi samler de sidste børn på 1. sal  

      eller på legepladsen 

Vi rydder op og lukker huset kl. 17 
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Mad fra eget køkken  
I dagtilbuddet prioriterer alle afdelinger at have eget 
produktionskøkken.  
Vi garanterer mindst 90% økologi og har opnået at få 
det økologiske Guldmærke.  
 
I Kolbøtten er det et pædagogisk redskab, at der duf-
ter af mad i huset, og at børnene kan være lidt med i 
tilberedningen.  
Vi har en ”sukker-med-måde”-politik i dagtilbuddet.  
Politikken kan findes på BørneIntra og går i korte træk 
ud på, at vi som udgangspunkt ikke bruger sukker i 
maden. Derfor vil vi gerne frabede os f.eks. kager 
med sukker i. Et fint alternativ er at sukkersøde natur-
ligt med f.eks. banan eller dadler. 
  
Vores forældreråd har valgt at stå for en forældrebe-
talt eftermiddagsmadordning.  
For 166 kr. månedligt er dit barn garanteret et sundt 
måltid, som bl.a. kan være friskbagt grovbrød, frugt 
og grønt. Maden laves af vores køkkenassistent, og 
pengene går til hendes løn og til indkøb af råvarer.  

Vores fysiske rammer 
Vi bor i et dejligt hus med masser af plads, både 
udendørs og indendørs. Selve huset er lyst og rart at 
være i. Vi har et krybberum, hvor hvert barn har sin 
egen krybbe/barnevogn. Vi har sengetøj og seler, og 
vi bruger babyalarm, så vi kan høre den dejlige snor-
ken. 
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Motorik i Kolbøtten 

De fleste ansatte har alle en efteruddannelse i Krop og 

Bevægelse, og samtidig har vi en motorikvejleder. Hvis 

vi sammen med jer tænker, at barnet har nogle sanse- 

eller grundmotoriske udfordringer, kan vi tilbyde vejled-

ning til forældre og et forløb sammen med motorikvejle-

deren, hvor der er fokus på grundmotorikken og en af-

klaring af, hvilke udfordringer dit barn evt har. Inden vi 

når til det, har vi i de fleste tilfælde været i gang med 

tiltag og øvelser både her og derhjemme  
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Sikkerhed, hygiejne og sygdom 

Snore i tøj  

Der må ikke være nogen form for løsthængende snore i 

børnenes tøj. Det gælder forneden på jakker, ved hæt-

ter, på huer, på bukseben og i trøjer. Har barnet en 

kælk med om vinteren, må der heller ikke være snor i 

den. 

Hårspænder 
Børnene må ikke have hårspænder i håret i vuggestuen 
pga. risiko for, at de og mindre børn kommer galt afsted 
ved at putte spænderne i munden. Hvis det er nødven-
digt at sætte håret op, anbefaler vi mindre elastikker 
uden pynt, som kan falde af. 
 
Sutter og ble 
Vi tilstræber, at børnene ikke bruger sut i de vågne ti-
mer, fordi det kan indvirke på den sproglige udvikling, 
og nogle børn bliver også mere passive med sut i mun-
den. 
Hvis barnet bruger sut, er det jeres ansvar, at der er en 
sut i barnets rum – og gerne et par ekstra. Navn på sut-
ten er også en god idé. Vi har ikke ekstra sutter eller 
ekstra tøj i Kolbøtten. Sutterne skal I tage med hjem og 
rengøre. Omkring 2-årsalderen begynder barnet at væ-
re interesseret i at smide bleen. En proces, hvor vi sam-
men hjælper barnet til at blive blefri. De fleste børn er 
renlige inden børnehavealderen (3 år). 
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Hygiejne 
 
Kolbøtten er skofri zone! Dvs. at du enten skal stille skoe-
ne ved indgangen eller tage de blå overtræksfutter på.  
Vi vil gerne opfordre jer til at være med til at give jeres 
børn nogle gode håndhygiejnevaner. God håndhygiejne er 
med til at mindske smitte risiko til glæde for både jer og 
personalet. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at benytte 
den spritdispenser, vi har ved indgangsdøren, på badevæ-
relset og på stuen. Brug den - både du, og dit barn - når I 
kommer om morgenen, og inden I går hjem.  
I dagligdagen bestræber vi os meget på at mindske smit-
terisiko ved at børn og voksne vasker hænder før og efter 
måltiderne, efter wc besøg og efter at have været på lege-
pladsen. Personalet spritter altid hænder efter bleskift, og 
vi afspritter puslebordene.  
 
Sygdom – hvornår er mit barn rask/syg? 
Hvis jeres barn er syg og ikke kommer i Kolbøtten, skal I 
informere os via BørneIntra. I må også gerne i kommen-
tarfeltet skrive, hvad jeres barn fejler, og evt hvornår I tror 
barnet kommer tilbage. 
Det kan have interesse for de andre forældre, hvis det er 
en børnesygdom. 
Det er meget vigtigt, at dit barn er helt raskt, når det kom-

mer tilbage. Barnet skal som udgangspunkt kunne følge 

med i dagens rutiner og rytme, dvs. være med i aktiviteter 

både ude og inde. Er I i tvivl, så er I velkomne til at ringe 

eller læse Aarhus Kommunes pjece ”Rask eller syg” eller 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Se på BørneIntra. 

 
Syge børn skal ikke være i daginstitution.  
Vi kan ikke give dem den omsorg, som de har brug 
for, og syge børn kan smitte. 


