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Velkommen i 
vuggestue 
 

Hverdagen på Solen og Månen. Nyttige 
informationer om at gå i vuggestue 
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Kære forældre 

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i vuggestue med håb om et godt 

samarbejde omkring jeres barn. Der er sikkert en masse spørgsmål, der trænger sig på, 

og derfor har vi lavet denne lille folder, hvor I kan læse om hverdagen i Nørrestenbro og 

finde en masse praktiske oplysninger. I er selvfølgelig også altid velkomne til at spørge os.  
 

 

 

 

Pædagogisk værdisæt 

I Nørrestenbro lægger vi stor vægt på relationer. Vi ønsker, at betydningsfulde og 

nærværende relationer til andre børn og os voksne, skal danne grundlag for al samvær, 

leg, læring og udvikling, som finder sted.  

I Nørrestenbro skal jeres børn møde anerkendende, nærværende, kærlige og troværdige 

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 høj grad er medbestemmende af 

indholdet. Og hvor respekt for legen og børnenes egen kultur er i højsædet.  

 

Forældresamarbejde 

Vi vil gøre vores bedste for at give jer og jeres barn en tryg, glad og lærerig tid i 

vuggestuen. 

For at det kan lade sig gøre, har vi opsat nogle mål for forældresamarbejdet:  
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• At I føler jer velkomne og har tillid til os, så både børn og forældre får en god start i 

vuggestuen. 

 • At vi i fællesskab har et ansvar for jeres barns udvikling og trivsel. 

Det er derfor vigtigt, at vi informerer hinanden om vigtige hændelser/oplevelser i 

vuggestuen eller hjemme. hvis de har indvirkning på jeres barns dag. F.eks. sovet dårligt, 

humør, sygdom, hvem henter jeres barn osv.  

• Vi ønsker en respektfuld dialog med hinanden. 

 

 

 

• Vi ønsker, at vi arbejder sammen mod gradvist at modne jeres barn. At vi sammen 

gradvist arbejder henimod at modne jeres barn til at spise selv, falde i søvn selv, vente på 

tur, få et verbalt sprog, få en kropslig udholdenhed (kravle, gå selv, løbe, klatre), at kunne 

aflæse andres grænser, at kunne mærke sine egne grænser, gå på toilettet, blive blefri 

inden start i børnehaven, tage tøj af og på selv. 

Det er vigtigt, at vi får talt meget sammen i dagligdagen. Især i begyndelsen vil der være 

mange ting, vi skal vide om jeres barn, og meget som I har brug for at vide om, hvordan 

jeres barn har det i vuggestuen. I skal endelig komme til os med alt det, som I har brug for 

brug. Efter et par måneder indbyder vi jer altid til en samtale. 

Derudover er der to faste samtaler:  når jeres barn er 9-14 måneder og knap 3 år. 
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Den første tid i vuggestuen 

Den første dag, I kommer med jeres barn, skal I afsætte 1-2 timer, hvor en vuggestue-
voksen vil spørge og modtage alle nyttige informationer. F.eks. hvordan sover jeres barn, 
hvordan og hvad spiser jeres barn, bruger det sut, hvad sætter det pris på, hvad kan det 
ikke lide osv. 
 
Vi vil gerne have, at I bruger 1-2 uger på at give jeres barn korte overskuelige dage af få 
timers varighed. Og at I kan tilkaldes pr. telefon, hvis vi vurderer, at nu har jeres barn 
været på overarbejde længe nok. 
Vi regner med, at I oplyser på vores tavle, hvornår jeres barn er vågnet om morgenen, og 
hvornår det bliver hentet. Og om der er særlige ting i øvrigt, som vi bør vide. 
 
 
 

 
 

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, fællesrummene og/eller på legepladsen 

Kl. 9.00 spiser holder vi samling og spiser frugt (aflever helst ikke ml. 9 og 9.30) 

Kl. 11.00 spiser vi middagsmad 

Kl. 11.30-14 middagssøvn (de vågne børn er sammen enten på Solen eller Månen) 

Kl. 14.00 spiser vi madpakker 
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Kl. 16     lukker stuerne og alle børn og voksne er sammen enten ude eller inde  

Kl. 17     lukker børnehaven (fredag kl. 16.30) 

 

 
 
 
 
I Nørrestenbro har vi ikke en stram struktur lagt ned over hverdagen. Der kan være få ting, 

som er skemalagte f.eks. vores forårs- og efterårsforløb med musik ledet af Nana 

Kirkegaard fra Lauras Musikskole, men oftest bliver dagene tilrettelagt fra dag til dag eller 

på selve dagen.  

Vi ønsker at give børnene en oplevelse af, at de er medbestemmende og bliver taget 

alvorligt, og vi har en holdning om, at de ting, som børnene selv er medskabere af eller 

selv tager initiativ til, skaber den største begejstring og energi. Derfor forsøger vi voksne at 

gribe det, der sker her og nu, så børnene får en fornemmelse af at være 

medbestemmende og blive taget alvorligt.  
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Leg 

I Nørrestenbro mener vi, at legen skal være absolut i centrum. Børn lærer bedst gennem 

udforskning, leg og samspil. Og legen har en vigtig betydning for børnenes fantasi, 

kreativitet, nysgerrighed, sprog, sociale evner og lysten til at lære nyt. 

På de forskellige alderstrin i vuggestuen er der forskellige ’temaer’ for legen. 

10 til 12 måneder: 

- Spejling, peger, undersøger med fingre og mund. 

- Gemmelege 

- Kravle over/under ting 

- Fagtesange 

- Hælde vand ud 

- Drikke selv af et glas 

- Lege ved siden af hinanden 

12 til 18 måneder: 

- Gå rundt ved ting 

- Gå selv 
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- Udforske 

- Musik, sang, bevægelse 

- Sand, vand, grave 

- Klatre op og ned 

- Læse bøger 

- Leg ved siden af hinanden 

- Begyndende rollelege 

2 til 3 år 

- Rollelege 

- Leger det de ser, oplever, føler 

- Leger sammen 

- Øver sig på at udveksle ideer 

- Øver sig på at klare konflikter 

- Øver sig på følelsesudtryk 

- Bruger det verbale sprog 

 

At blive god til at lege kræver også, at man har gode rollemodeller: nogle der kan guide og 

vejlede, og som kan hjælpe, hvis en leg går skævt. 
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Vi voksne forholder os aktivt til legen og børnenes egen kultur ud fra den overbevisning, at 

leg er meget mere end sjov og ballade. 

Leg er en alvorlig sag, hvori børnene tilegner sig sociale færdigheder og giver dem en 

forståelse af sig selv i relation til de fællesskaber, som de er en del af. 

Mad 

Middagsmad 

Om formiddagen spiser vi et hjemmelavet måltid mad tilberedt i vores eget køkken. Vi 

anskuer spisesituationerne som en fælles aktivitet der rækker længere ud end det blot at 

få noget at spise.  

 

Det er et tidspunkt, hvor der er ro. Vi ser hinanden, øver samtale, venter på tur, kravler 

selv op og ned af den høje stol. Øver brug af ske, gaffel og endda kniv. 

Vi lugter, ser, smager maden. Øser op, hælder op, drikker selv osv. Lærer en venlig kultur 

omkring maden. Og de voksne undgår bydeform – både i det verbale og i det kropslige 

sprog. 

Madpakker 

Klokken ca. 14 spiser vi madpakker. Børnene henter selv deres madpakker i køleskabet. 

Vi ønsker, at børnene kan så meget som muligt selv. 

Derfor er det bedst at 

- Maden ikke er pakket ind i film, men gerne i madpapir, så det kan pakkes ud af 

barnet selv. 

- Rugbrødsmadderne er skåret i kvarte. Et halvt eller helt stykke rugbrød er umuligt 

at overskue, når man er 1 år. 

- Madrester fra aftenen før, som vi evt. kan lune i mikrobølgeovnen. 

- Ostehaps: åbnes og lukkes igen. 



 Den integrerede institution Nørrestenbro 

 

9 
 

- Figenstang/salamipølser: klip dem over i to. Gem evt. den anden halvdel til næste 

dag. 

I bestemmer selv, hvad I giver jeres barn med. Og børnene får lov til at spise det i den 

rækkefølge, de har lyst til. 

Børnene er meget optagede af, hvad hinanden har med. Og vi giver lov til, at de smager 

hos hinanden og evt. bytter, da der er en stor social læring i at give fra sig og spørge om 

lov og respektere et nej. 

Fødselsdag 

Vi fejrer rigtigt gerne fødselsdag. Enten her i institutionen eller hjemme hos jer. Vi fejrer om 

formiddagen ca. kl. 9.30 i forbindelse med samling eller efter madpakker om 

eftermiddagen. Vi kommer som sagt også gerne på besøg hjemme ved 

fødselsdagsbarnet. Vi plejer at tage afsted fra Nørrestenbro kl. 9.30 er retur ca. kl. 12.00. 

Det er vigtigt at aftale dette i god tid. 

 

Sukkerpolitik – Sukker med måde 

Vi følger Aarhus Kommune sukkerpolitik, derfor får vi 

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

eller når fødselsdagen holdes hjemme. Alternativer kan 

f.eks. være udskåret frugt, havregrynskugler lavet på 

dadler, tørret frugt, boller, nødder, frugtspyd, ostehaps, 

riskiks, popkorn mm.  

 

Ved fester (fastelavn, jul, sommerfester o. lign.) kan der  

godt være sukker i de hjemmebagte kager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavpraktiske bemærkninger 

Det er en stor fordel for alle parter, at I skriver navn i jeres barns tøj, på madkassen og evt. 

medbragt legetøj 

Ting bliver væk i et stort hus med mange mennesker, men de vender oftest ’hjem’ igen, 

hvis der er navn på. 

Vi vil gerne have, at I har en passende mængde skiftetøj liggende i kassen på 

badeværelset, og evt. sutter. 
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Tøj man med fordel kan/skal investere i: 

- Termotøj 

- Vandtæt regntøj 

- Gummistøvler/vandtætte fodluffer til børn, der ikke kan gå endnu 

- Uldundertøj 

Der er mere materiale om godt børnetøj på vores intra-net.  

 

  
 

Børneintra 

Når I starter i Nørrestenbro får I adgang til Børneintra. Her kan I orientere jer om alt fra 

aktiviteter, og arrangementer til madplaner og info fra dagtilbuddet. Særligt relevant er 

muligheden for at læse om jeres børns hverdag og se billeder herfra.  

 

- Elektronisk afkrydsning 

I registrere ankomst og afhentning af jeres barn på komme/gå skærmen. Hvis jeres 

barn er syg eller I holder fri, vil vi meget gerne, såfremt det er muligt, have besked 

senest kl. 7.00 om morgen ligeledes via Børneintra. Dette gør det lettere for os at 

planlægge dagen ift. aktiviteter, ture ud af huset, vikarindtag mm. 

- Sygdom 

Jeres barn kan ikke modtages i institutionen, hvis det er syg. Dvs. når barnet har 

feber, er slemt forkølelse, har diarré, øjenbetændelse o.lin.. Barnet skal i 

udgangspunktet kunne deltage i både inden- og udendørs aktiviteter.  

- Ferie 

Hvis jeres barn holder ferie eller fri må I gerne give besked hurtigst muligt. Det 

hjælper os i planlægningen af dagen og strukturering af personalet. 
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Kontaktinformationer 
Vores adresse: Knudrisgade 7, 8000 Århus C 
 
Telefon: 
Kontoret: 24 59 23 66 
Man kan ringe direkte til stuerne på: 
Solen: 24 59 23 83 
Månen:  24 59 24 02 
Telefonsystemet ringer rundt i hele huset, så med en portion tålmodighed og ventetid, skal 
den nok blive taget. 
Mail: hedah@aarhus.dk 
 

 
Personalet på Solen og Månen 
 

Solen 
Anne-Marie - Pædagog 30 timer 
Tina - Pædagog 32 timer 
Bettina - Pædagogmedhjælper r 30 timer 
Helle - Pædagogmedhjælper 32 timer  
 
Månen 
Kirsten - Pædagog 34 timer 
Lotte - Pædagog 22 timer 
Lykke - Pædagogmedhjælper 35 timer 
Peter - Pædagogmedhjælper 34 timer 
 
Hertil vil I opleve at vi har studerende i kortere eller længere perioder. 
 

 

Parkering 

Klapvogne/løbecykler/cykelvogne m.m. opfordrer vi til at stille ved langs huset under 

halvtaget. Det er muligt at parkere i 30 min. i den øverste del af parkeringspladsen. HUSK 

P-SKIVEN. Hvis I har behov for at parkere 

længere kan I få en parkeringstilladelse på 

kontoret til tre måneder ad gangen. 
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