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Praktiske oplysninger:
Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110
børnehavebørn.
Åbningstider i Hedemarken:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 6.30 til kl. 17.00
kl. 6.30 til kl. 17.00
kl. 6.30 til kl. 17.00
kl. 6.30 til kl. 17.00
kl. 6.30 til kl. 16.00

Der er mulighed for at melde Jeres barn på en deltidsplads (25 timer ugentlig
inklusiv aflevering og afhentning). Henvendelse sker til den centrale
pladshenvisning. Der kan afhentes en speciel folder herom på kontoret eller
pladsanvisningen. I forbindelse med, at I har en deltidsplads skal der afleveres en
mødeplan senest den 20. i måneden for den efterfølgende måned.
Deltidssedlerne er i skråhylden ved hovedindgangen.
Ind- og udmeldelse:
Sker elektronisk via den digitale pladsanvisning på Borger.dk
Friplads:
Der kan søges hel- eller delvis økonomisk via den digitale pladsanvisning på
borger.dk eller socialpædagogisk friplads gennem Kultur og
Familieforvaltningen.
Aflevering:
Husk at tjekke Jeres barn/børn ind på touch skærmen, ved hovedindgangen.
Når I kommer i afdelingerne, skal I kontakte personalet, så vi ved, at Jeres barn
er kommet.
Der er mulighed for at få morgenmad indtil kl. 7.15, hvorefter vi fordeler os på
de enkelte stuer. Hvis barnet/børnene afleveres efter kl. 7.15, forventer vi, at der
er spist morgenmad hjemmefra.
Afhentning:
Når I henter Jeres barn/børn, skal I kontakte personalet, så vi ved, at Jeres barn
ikke mere er i Hedemarken.
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Husk at tjekke jeres barn/børn ud på touch skærmen.
Hvis det er en anden, der kommer og henter Jeres barn/børn, det være sig
barnepige, bedstemor eller nabo, skal I give os besked, da vi ellers ikke udlevere
barnet/børnene. Dette gøres på touch skærmen eller via Day Care.
Om morgenen og sidst på eftermiddagen, på legepladsen og i ferierne
samarbejder vi på tværs af de enkelte stuer.
Fri fra Hedemarken:
Hvis Jeres barn/børn holder en fridag, vil vi gerne, der gives besked til
Hedemarken senest kl. 9.00. Dette gøres via Day Care.
Sygdom:
Hvis Jeres barn/børn er syg, vil vi gerne, der gives besked til Hedemarken senest
kl. 9.00. Dette gøres via Day Care.
Jeres Barnet/børnene kan atter komme i Hedemarken, når det ikke længere
udgør en smitterisiko og i øvrigt kan deltage på lige fod med de andre børn i
institutionen.
Ved tvivlstilfælde henholder vi os til retningslinjerne udstukket af embedslægen
og sundhedsstyrelsen.
Medicin:
Vi giver som hovedregel ikke medicin, men er Jeres barn/børn på medicinkur,
hvor barnet/børnene skal have medicin mere end to gange dagligt, er vi
behjælpelige. Dog skal vi have den originale emballage, hvorpå Jeres
barns/børns navn og dosering står, samt ret til at kontakte barnets/børnenes læge.
Allergi:
Er der noget Jeres barn ikke kan tåle skal I medbringe en erklæring fra Jeres
læge, således at vi kan tage hensyn.
Fødselsdag:
Vi tager meget gerne på fødselsdagsbesøg hjemme hos Jer. Hvis dette ikke er
muligt, fejrer vi Jeres barns/børns fødselsdag i Hedemarken. Barnet/børnene
medbringer så lidt godt til dagen. Som hovedregel fejrer vi fødselsdag om
formiddagen.
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Forældremøde:
Der er et forældremøde om året.
Derudover afholdes et fyraftensmøde, som er rettet til Jer, som forældre, der har
kommende skolebørn (som starter i skolen til august)
Informationer:
Ved hovedindgangen hænger billeder af personale, forældrebestyrelse og
forskellige samarbejdspartner.
Ved de enkelte stuer hænger opslagstavler og whiteboards til diverse
informationer til Jer som forældre.
Vi vil til en del informationer benytte Day Care systemet.
Forældresamtaler:
Når Jeres barn/børn har gået i vuggestue/børnehave ca. 5 måneder, vi I blive
indbudt til en forældresamtale, hvor vi tager en snak om barnet/børnene og
dets/deres start i Hedemarken. Derudover afholdes/tilbydes der førskolesamtale
inden skolestart.
Vi tilstræber en god og åben forældrekontakt til gavn for såvel voksne som børn,
og forventer, at forældrene kommer til personalet med positive og negative ting.
Er der specielle ting omkring det enkelte barn, samarbejder vi med talepædagog,
ergoterapeut, psykolog m.fl..
Pædagogiske grundprincipper:
Vedr. vores pædagogiske grundprincipper henviser vi til vores virksomhedsplan.
Rygning:
Der er rygeforbud i hele institutionen, både ude og inde.
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Vuggestuen
Vi er en vuggestue normeret til 40 børn fordelt på 3 stuer.
Boblerne
Rollingerne
Krummerne

13 børn
13 børn
14 børn

Dagsrytme:
Kl. 6.30:
Vuggestuen åbner og der er morgenmad i køkkenet.
Børnene kan få morgenmad indtil kl. 7.15.
Vi er på Boblerne og i køkkenet frem til ca. kl. 8.00.
Ca. Kl. 8.00:
Stuerne åbner.
Vi går ind på stuerne og leger.
Kl. 8.30:
Vi spiser frugt og synger.
Kl. 9.30:
Aktiviteter, gåture, lege m.m.
Kl. 11.00:
Vi spiser middagsmad, derefter oprydning og ”toiletbesøg”.
Kl. 12.00:
De fleste børn sover middagssøvn.
De børn, der ikke sover, hygger og leger sammen.
Kl. 14.00:
Eftermiddagsmad.
Kl. 15.00:
Lege inde og/eller ude, til vi lukker.
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Når Jeres barn starter i vuggestuen:
Det er vigtigt, når Jeres barn/børn begynder i vuggestuen, at I giver Jer tid til at
tilbringe den første dag sammen med Jeres barn, samt at de følgende dage bliver
korte.
Hvad skal I medbringe:
I skal medbringe bleer og skiftetøj (undertrøje, underbukser, strømper, bluser,
lange bukser) gerne rigeligt med det hele, da det hænder, at vi skal bruge mere
end et sæt skiftetøj på en dag. Desuden medbringes hjemmesko.
Ligeledes skal Jeres barn, afhængig af årstiden, have hensigtsmæssigt tøj og
fodtøj med (elefanthuer (ingen huer med snor), flyverdragt, regntøj og
gummistøvler, shorts og sandaler).
Der må ikke forefindes plastikposer i garderoben
Husk der skal være navn på alt.
Sutter skal medbringes, også med navn.
Vi vil gerne, at I medbringer 2 billeder af Jeres barn, som vi sætter på
garderobeskabet + skiftetøjskassen.
Vuggestuen stiller barnevogn eller krybbe til rådighed. Ligeledes skal I ikke tænke
på hagesmække, savlesmække, sutteflasker eller modermælkserstatning.
I sommerperioden forventer vi, at Jeres barn/børn er smurt ind i solcreme inden
det/de afleveres. Vi smører så barnet/børnene ind igen inden vi går på
legepladsen om eftermiddagen.
Tavlen ved stuerne:
Ud for hver stue er der en tavle, hvor vi skriver børnenes sovetider samt enkelte
informationer fra stuen. Vi vil også gerne at I læser fællestavlen, som hænger til
højre i garderoben lige inden køkkenet, her vil der f.eks. være informationer i
forbindelse med børnesygdomme, studerende m.m.
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Sovetider:
Vi har i vuggestuen den holdning at alle vores børn har behov for at sove til
middag.
De yngste børns sove- og spisetider er meget individuelle. Hvert enkelt barn
følger sin egen rytme og gerne i samråd med Jer. (Hvornår er barnet vågnet til
morgen? Hvordan er natten forløbet? o.s.v. er gode oplysninger for os at have) I
børnenes overgang til ”kun” at sove en gang, kan det være nødvendigt at jeres
barn bliver vækket af første lur, efter en time til halvanden, for at kunne sove den
længste lur ved middags tid, denne lur vækker vi ikke børnene af.
Alle børn har behov for at sove det de kan. Derfor er det vigtigt for os at påpege
at vi helst ikke vækker børnene, heller ikke børn der sover en gang om dagen.
Dog kan forældre i samråd med os, vælge at barnet skal sove kortere tid, her er
det altid barnets behov vi tager udgangspunkt i.
Vores holdning er, at børn under 2 ½ år, har behov for mindst 2 timers
sammenhængende søvn og børn over 2 ½ år som minimum har behov for en
times sammenhængende søvn.
I slutningen af børnenes vuggestuetid vil der være enkelte børn der ikke længere
sover til middag, da børnene ikke har behov. Denne vurdering vil ske i
samarbejde mellem forældre og personale.
Mad i vuggestuen:
Der bliver serveret morgenmad i vuggestuens køkken indtil kl. 7.15. Vi spiser
middagsmad ca. kl. 11.00 og eftermiddagsmad kl. 14.00.
Menuen for den pågældende uge vil være at se på informationsskærmen ved
indgangdøren.
Frugten kl. 8.30 består af årstiden frugt. Børnene tilbydes også rugbrød. Vi
drikker vand til.
Middagsmaden består mandag af grød. Tirsdag, onsdag og fredag får vi varm
mad, torsdag får vi ”smør selv rugbrød”. Til middagsmaden drikker vi vand. Dog
får vi mælk til ”smør selv rugbrødene”.
Eftermiddagsmaden kan f.eks. består af hjemmebagt brød, rugbrød, frugtgrød,
koldskål… vi får som regel mælk til eftermiddagsmaden.
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Når I kommer med jeres børn om morgen må de ikke medbringe frugt, kiks og
lignende.
Autostole og klapvogne:
Medbragte autostole og klapvogne skal anbringes i kælderen ved
hovedindgangen.
Legetøj:
Barnet/børnene må gerne medbringe legetøj i vuggestuen. Det er på Jeres
ansvar, at barnet/børnene medbringer legetøj. Vi har ingen erstatningspligt, og vi
påtager os intet ansvar for at finde det savnede legetøj, når barnet/børnene skal
hjem. Det er en god idé at skrive barnets navn på legetøjet.
Overgang til børnehaven:
Skal Jeres barn/børn overflyttes til børnehaven, til den 1. i den måned de bliver 2
år og 11 måneder, får I automatisk tilbudt en plads i børnehaven. I vil få tilsendt
et velkomstbrev ca. 1 måned før Jeres barns/børns start i børnehaven. Det
fremgår af brevet, hvordan I skal forholde Jer i forbindelse med opstart.
I er altid velkomne til at kontakte personalet i vuggestuen/børnehaven ved
eventuelle spørgsmål.
Når vi ved, hvilken stue Jeres barn skal gå på, vil personalet i vuggestuen og
Jeres barn besøge børnehaven. I som forældre, har også en vigtig rolle i
forbindelse med at Jeres barns indkøring i børnehaven. Aftal med børnehavens
personale om besøg og indkøring.
Dette gør vi får at skabe en blid overgang, og for at Jeres barn kan lære børnene
og de voksne på den nye stue at kende.
Når Jeres barn har været på besøg nogle gange, vil børnehaven invitere til
forskellige aktiviteter. F.eks. maddag, gymnastik i hallen eller til rundkreds med
sang og musik. Herved lærer Jeres barn de nye børn og voksne at kende.
Vi har i huset en aftale, der tilgodeser børnenes overgang fra vuggestue til
børnehave, den giver os mulighed for pædagogisk at vurdere, hvornår barnet er
børnehaveparat. Overflytningen af et barn fra vuggestue til børnehave sker på
det tidspunkt, der tilgodeser barnet bedst inden for en alder på 2,10 år og 3,5 år.
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Børnehaven:
Vi er normeret til 110 børn i alderen 2,11-6 år, fordelt på 3-6 stuer. Hver stue
har sine faste voksne. Børnene har fast base på deres stue, men må også gerne
besøge de andre stuer, efter aftale med de voksne.
Dagsrytme:
Kl. 6.30:
Børnehaven åbner og der stilles morgenmad frem på Græsrødderne. Børnene
kan få morgenmad indtil kl. 7.15.
Kl. ca. 7.30:
Vi fordeler os på stuerne.
Kl. ca. 9.00:
Stilletime, hvor børnene spiser lidt frugt og rugbrød. Såfremt Jeres barn/børn
ikke er tilmeldt madordningen, skal Jeres barn/børn selv medbringe sin frugt.
Chokolade, kiks, kage og lignende betragtes ikke som frugt.
Stilletime er samling hvor der snakkes, om hvad dagen byder på, evt. læses der
en historie, synges m.v.
Kl. ca. 10.00:
Leg, tur dag og mange andre aktiviteter.
Kl. ca. 11.15-12.15:
Vi spiser på de enkelte stuer. Maden tilberedes af vores økonoma. På
opslagsstavlen ved stuerne, kan I se hvad der serveres.
Såfremt Jeres barn/børn ikke er tilmeldt vores madordning skal barnet/børnene
selv medbringe en madpakke. Vi serverer mælk og vand.
Kl. ca. 12.00:
Vi er på legepladsen.
Kl. ca. 14.00 – 14.30:
Vi spiser eftermiddagsmad. Såfremt Jeres barn/børn ikke er tilmeldt vores
madordning skal barnet/børnene selv medbringe en ekstra lille madpakke.
Herefter er vi på stuerne eller legepladsen indtil børnehaven lukker. I
vinterhalvåret er vi i kortere tid på legepladsen.
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Fredagsmadpakke:
Hver fredag skal alle børn have madpakke med. Såfremt Jeres barn/børn ikke er
tilmeldt vores madordning skal barnet ligeledes selv medbringe formiddagsmad
samt eftermiddagsmad. Samt frisk frugt til eftermiddagen.
Madpakken sættes i stuens køleskab om morgenen. Det Jeres barn/børn ikke
spiser kommer hjem i madkassen igen, så I kan følge med i, hvad Jeres
barn/børn kan lide og ikke lide, samt hvor meget de spiser.
Eftermiddagsmad:
Ca. kl. 14.00 - 14.30 serveres eftermiddagmaden for børnene. Maden tilberedes
af vores økonoma og består typisk af brød, der serveres vand til.
Til festlige lejligheder får vi saft eller kakao. Børnene må ikke selv medbringe
drikkevarer, bortset fra den ugentlige turdag og sommerhalvåret, hvor de selv
medbringer drikkedunk med vand.
Tavle:
Der hænger en tavle på gangen ud for stuen. Husk at læse på tavlen, her står lidt
om, hvad vi har lavet og andre oplysninger, som kan være nyttige.
Koloni:
Én gang om året, tager de kommende skolebørn, på koloni. Vi udsender en
speciel koloniavis herom.
Maddag:
Hver stue har mulighed for at planlægge en maddag. En maddag er for alle på
stuen, også selv om Jeres barn ikke er tilmeldt madordning. Hedemarken
indkøber råvarerne. Børnene er selv med til at tilberede, på skift, maden til hele
stuen sammen med en voksen.
Turdag:
På turdage skal Jeres barn medbringe sin egen lille rygsæk og en fyldt
drikkeflaske (de bedste drikkeflasker er en sodavandsflaske da de holder tæt). Da
Jeres barn selv skal gå med rygsækken, er det vigtigt, den sidder godt fast på
ryggen og ikke er for stor. De børn der ikke er tilmeldt vores madordning skal
selv medbringe en praktisk madpakke da vi sidder i naturen og spiser. Det er
altså ikke så praktisk at have yoghurt og lignende med i madpakken denne dag.
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Legetøj:
Barnet/børnene må ikke medbringe legetøj i børnehaven.
Når jeres barn/børn starter i børnehaven er det naturligvis okay at have en bamse
eller lignende med, til at skabe tryghed, den første tid.
Garderoben:
Hvert barn har sit eget garderoberum. Her skal der altid være skiftetøj – fra
yderst til inderst. Er Jeres barn/børn ikke 100% renlige skal der være flere ekstra
sæt tøj. Blebørn skal selv medbringe bleer.
Derudover skal der altid være regntøj/flyverdragt og gummistøvler/vinterstøvler
der passer til vejret.
Hjælp Jeres barn/børn med at rydde op i garderoben hver dag. Ryd garderoben
hver fredag, så den kan blive rengjort.
Navn på alt:
Det er lidt svært at holde rede på, hvad der tilhører hvem. Derfor er det vigtigt, at
I husker at skrive navn på børnenes:
Tøj, overtøj og regntøj.
Sko, støvler og hjemmesko.
Madkasse og drikkedunk.
Lille rygsæk.
Vi fralægger os ansvaret for bortkommet tøj m.m.
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