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Velkommen i børnehave 
 

Hverdagen og nyttige informationer  
på Raketten og Galaksen 



Kære forældre 

 

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i 

børnehave med håb om et godt samarbejde omkring jeres 

barn.  

Der er sikkert en masse spørgsmål, der trænger sig på, så 

derfor har vi lavet denne lille folder, hvor I kan læse om 

hverdagen i Nørrestenbro og finde en masse praktiske op-

lysninger.  

Pædagogisk værdisæt 

I Nørrestenbro vil vi gerne give børn erfaring med demokra-

ti, dvs. medbestemmelse, fællesskab og selvforvaltning.  

Vi ønsker, at betydningsfulde og nærværende relationer til 

andre børn og voksne skal danne grundlag for alt leg, læ-

ring og udvikling, som finder sted.  

I Nørrestenbro skal jeres børn møde anerkendende og au-

tentiske voksne, som støtter og hjælper, når tingene er 

svære, men som også udfordrer og inspirerer hver dag.  

Vi ønsker at skabe en hverdag, hvor jeres børn i stor grad 

er medbestemmende af indholdet, og hvor respekt for le-

gen og børns egen kultur er i højsædet.  

 

Sygdom 

Jeres barn kan ikke modtages i institutionen, hvis det er 

sygt.  

Dvs. når barnet har feber, er slemt forkølelse, har diarré, 

øjenbetændelse og lignende.  

Barnet skal som udgangspunkt kunne deltage i både in-

de- og udendørs aktiviteter.  

 

Ferie 

Hvis jeres barn holder ferie eller fri, vil vi gerne have be-

sked hurtigst muligt.  

Det hjælper os i planlægningen af dagen og strukturering 

af personalet 



 

BørneIntra 

Alle forældre i Nørrestenbro har adgang til BørneIntra. 

Her kan I orientere jer om alt fra aktiviteter, og arrange-

menter til madplaner og info fra dagtilbuddet.  

Særligt relevant er muligheden for at læse om jeres 

børns hverdag og se billeder herfra.  

 

Elektronisk afkrydsning (Komme/Gå) 

I registrerer ankomst og afhentning af jeres barn på 

komme/gå skærmen, lige når I kommer - og lige inden I 

går. 

  

Hvis jeres barn er sygt eller I holder fri, vil vi meget ger-

ne, hvis det er muligt, have besked senest kl. 7.00 om 

morgenen - også via Børneintra.  

Det gør det lettere for os at planlægge dagen ift. aktivi-

teter, ture ud af huset, vikarindtag mm. 

. 

Forældresamarbejde 

Vi vil gøre vores bedste for at give jer og jeres barn en 

glad og lærerig tid i børnehaven. For at det kan lade sig 

gøre, har vi opsat nogle mål for forældresamarbejdet. 

Vores mål er:  

• At I føler jer velkomne og har tillid til os, så både 

børn og forældre får en god opstart i børnehaven 

• At vi i fællesskab har et ansvar for barnets udvik-

ling og derfor informerer hinanden om vigtige hæn-

delser/oplevelser i børnehaven eller hjemme, hvis 

de har indvirkning på jeres barns dag. For eksem-

pel humør, sygdom, i familien, hvem henter jeres 

barn, læge/tandlæge osv.  

•  At vi har respektfuld dialog med hinanden 

• At vi sammen gradvist arbejder mod at modne je-

res barn til at kunne klare flere ting selv, eksempel-

vis at tage tøj af/på, selv sætte madpakken i køle-

skabet, selv klare toiletbesøg, selv vaske hænder 

osv. 



Hverdagen  

 

Kl. 6.30 åbner institutionen.  

Der serveres morgenmad i tidsrummet 6.45-7.45 

 

Kl. 8.30 fordeler vi os ud på de forskellige stuer og/eller 

på legepladsen 

Kl. 11.00 spiser vi middagsmad 

Kl. 14.00 spiser vi madpakker  

Kl. 17.00 lukker børnehaven (fredag dog kl. 16.30) 

I Nørrestenbro har vi ikke en stram struktur lagt ned 

over hverdagen.  

Der er få ting, som er egentlig skemalagte, f.eks. bål-

dag, tur til springhallen og yoga, men oftest bliver da-

gene tilrettelagt fra dag til dag eller på selve dagen.  

Vi har et ønske om at følge “børnenes spor” og har en 

holdning om, at de ting, som børnene selv er medska-

bere af eller selv tager initiativ til, skaber den største 

begejstring og energi.  

 

Sukkerpolitik 

Vi følger Aarhus Kommune sukkerpolitik, og får der-

for ikke slik, kage og andre søde sager, hverken her i 

huset eller når fødselsdagen holdes hjemme.  

Alternativer kan f.eks. være havregrynskugler lavet 

på dadler, tørret frugt, boller, nødder, frugtspyd, oste-

haps, riskiks, popkorn mm 

 

 

Legetøj  

Det er ok at medbringe legetøj hjemmefra.  

Som med alle ejendele af børnenes skal der være 

navn i, og barnet er selv ansvarlig for, at det kommer 

med hjem igen.  

Vi opfordrer til, at andre børn også må lege med 

medbragt legetøj.  

Er det for svært, lægges tingene i barnets garderobe. 

 

 

 



Fødselsdag 

Vi fejrer rigtig gerne fødselsdag - enten her i institu-

tionen eller hjemme hos jer.  

Vi fejrer om formiddagen i forbindelse med samling 

eller efter madpakker.  

Vi kommer også gerne på besøg hjemme ved fød-

selsdagsbarnet. Vi plejer at tage afsted fra Nørre-

stenbro kl. 9.30 er retur ca. kl. 12.00. Det er vigtigt 

at aftale besøget i god tid. 

 

Garderoben 

Vi har stort fokus på børns selvhjulpenhed og appel-

lerer derfor til, at jeres børn har tøj, sko og støvler 

som de selv kan tage af og på. Vi vil også gerne læ-

re børnene at rydde op efter sig, hænge tøjet og stil-

le sko og støvler på plads.  

Det må I som forældre gerne hjælpe til med.  

Det er vigtigt, at jeres barn har tøj med efter årstiden 

og herudover ekstra tøj, undertøj og strømper.  

 

Husk navn i tøj/sko og tjek kassen med ekstra tøj 

indimellem - børn vokser, men det gør tøjet desvær-

re ikke. 

  

Samling 

Samling er på samme vis ikke en fast rutine.  

Med mindre der er fødselsdag, afslutning eller nis-

sesamling til jul, så vurderer vi fra dag til dag, hvor-

vidt samling giver pædagogisk mening.  

På dage, hvor børnene er i fuld gang med leg, kan 

det virke forstyrrende pludselig at kalde til samling. 

Omvendt kan der også være dage, hvor børnene 

har svært ved at ’finde’ hinanden og den gode leg. 

På de dage kan det være rart med en pause og 

fælles opmærksomhed.  

Samlingen er for os en øvelse i at indgå i forplig-

tende fællesskaber, hvor man viser respekt for hin-

andens fortællinger, kan behovsudsætte og give 

plads til forskellighed.  

Det er også øvelse i at vente på tur, række hånden 

op og være opmærksom på det, der bliver fortalt.  

Derfor forsøger vi voksne at gribe det der sker her og 

nu, så børnene får en fornemmelse af at være medbe-

stemmende og blive taget alvorligt. Vi ønsker at børne-

ne oplever at bidrage direkte til deres egen hverdag. 



Leg 

 

I Nørrestenbro har vi en holdning om, at legen 

skal være absolut i højsædet.  

Leg er børns arbejde, og det er vigtigt, at de får 

mulighed for at lege så meget som muligt.  

Når børn er gode til at lege, udvikler de evner og 

redskaber til selvorganisering: At noget har en 

start, en midte og en slutning, at der kræves hand-

ling for at drive legen fremad osv.  

Leg handler for os om at give plads til børnenes 

skaberkraft, deres fantasi og kreativitet.  

Det er samtidigt et sted, hvor de øver konfliktløs-

ning og forhandlingsteknikker. At blive god til at 

lege kræver også, at man har gode rollemodeller, 

nogle der kan guide og vejlede, og som kan hjæl-

pe, hvis en leg er gået skævt.  

Vi voksne forholder os aktivt til legen og børnenes 

egen kultur ud fra en holdning om, at leg er meget 

mere end sjov og ballade. Det er en alvorlig sag, 

hvor børnene tilegner sig sociale redskaber og gi-

ver dem en forståelse af sig selv i relation til de 

fæl-

Mad og måltider 

 

Middagsmad 

Om formiddagen spiser vi et hjemmelavet måltid mad 

tilberedt af vores kok, Marco.  

Vi ser spisesituationerne som en fælles aktivitet, der 

rækker længere ud end det blot at få noget at spise.  

Vi vil gerne give børnene en oplevelse af, at måltidet er 

en pause på dagen, hvor vi taler sammen om stort og 

småt - hvor vi hjælper hinanden, venter på hinanden og 

sammen nyder maden.  

 

Madpakker 

Om eftermiddagen spiser vi madpakker. Vi har som sagt 

stort fokus på børnenes mulighed for selvhjælp, også 

når vi spiser madpakker. Madpakken skal være af en 

sådan, at børnene selv kan åbne den og dens indhold. 

Der er en række fifs til, hvordan I kan gøre madpakken 

børnevenlig: 

• Det er en god idé, når I køber madkasser, at tjekke 

om jeres barn selv kan åbne den 

• Undgå at bruge husholdningsfilm, da det er svært 

for jeres barn at pakke op. Brug i stedet madpapir. 

• Drikkeyoghurt: Skru låget af og på igen 

• Ostehaps: åbn og luk igen 

• Figenstang og salamipølser: Klip dem over i to el-

ler klip toppen af. 

• Undgå små dåser og bøtter, som børnene ikke kan 

åbne. Brug evt. små silikone- eller papirsforme til 

at adskille maden. 


