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Velkommen til Skovbørnehaven Fredly, vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn, at 

kende. For at byde jer den bedst mulige start har vi her samlet nogle oplysninger til 

jer.    

Opstart    

Når I kommer på besøg i børnehaven, bliver i vist rundt og får en del praktiske 

informationer. I har mulighed for at give informationer om jeres barn og eventuelle 

særlige behov.    

Personalet tager imod jeres barn den første dag, og introducerer barnet til alt det nye 

i børnehaven. Ved opstart i børnehaven må I gerne være der sammen med barnet 

efter behov for at lette opstarten. Det aftales med de voksne der tager imod jeres 

barn. I er altid velkomne, hvad enten det er til en hurtig kop kaffe, eller I har lyst til at 

være med en hel dag.    

At starte i børnehave kan være en stor omvæltning. Der er mange nye indtryk, børn 

og voksne, barnet skal forholde sig til. Derfor er det vigtigt, at barnets første dage i 

børnehaven er korte og genkendelige. At mor og/eller far har god tid og eventuel kan 

være med barnet i børnehave nogle timer. Barnet må gerne medbringe sut, bamse 

eller lignende, da det kan være med til at skabe tryghed.      

Aflevering af barnet kan være svært, derfor er I altid velkomne til at ringe og høre 

hvordan det går.       

AULA 

I forbindelse med jeres barns opstart skal I oprette Jer på AULA. AULA er Viborg 

Kommunes kommunikationskanal med forældre til børn i dagtilbud. Her udfylder I 

bl.a. barnets kartotekskort med diverse oplysninger. Det er vigtigt, at I husker at 

opdatere kartotekskortet, så snart der sker ændringer f.eks. hvis I skifter 

arbejdsplads, så vi kan kontakte jer ved sygdom. 

I skal tjekke jeres barn ind og ud via skærmen i garderoben, samt taste tidspunkt for 

hvornår jeres barn bliver hentet. Hjemmefra kan I melde jeres barn syg, melde 

ferie/fridage, læse ugebrev samt se billeder fra hverdagen. 

Lidt om børnehaven     

Skovbørnehaven Fredly er en kommunal institution, som er normeret til 30 børn i 

alderen 3 - 6 år, med ca. dobbelt så mange dejlige og aktive forældre, og 4 

engagerede og faste voksne.     

Vi tilstræber at vores børnehave er et trygt og omsorgsfuldt sted at være for børnene. 

Vi prioriterer at få sagt goddag og farvel til alle, store som små, og at vi alle har et rart 

sted at være.    

Vi ser frem til mange gode stunder sammen med jeres barn og jer. Kom til os hvis der 

er ting I ønsker anderledes eller ikke forstår. Vi lover at vi altid vil lytte til hvad I har 

på hjertet – men vi kan ikke altid efterkomme jeres ønsker.    
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Børnehaven har åben hver dag fra kl. 6.30 - 16.45, fredage lukker vi kl. 16.00  

Dagsrytmen     

6.30 - 7.30      Der er mulighed for morgenmad hvor der serveres 

havregryn, havregrød, brød med ost mm.     

Vi forsøger altid at skabe en hyggelig morgenstemning, 

hvor der udover morgenmaden også er plads til leg, en 

historie, at tegne m.m.     

9.00                                         Formiddagsmad, bestående af rugbrødsmadder og vand.      

9.30     Alle børn er kommet, vi fordeler os i grupperne og vi gør     

os klar til at gå i skoven.     

11.00       Madpakketid, vi spiser i skoven eller ved børnehaven.      

12.00     De børn der skal sove, bliver puttet.     

14.00                 Børnene får eftermiddagsmad og derefter er der igen leg                                    

og forskellige aktiviteter ved børnehaven indtil lukketid.     

     

Mad, madpakker og frugt     

Barnet skal hver dag medbringe en stor og sund madpakke, da det bruger meget 

energi, når det færdes i naturen en hel dag.      

Barnet skal også medbringe en drikkedunk indeholdende vand.     

Vi anbefaler, af miljømæssige hensyn, at der anvendes madpapir eller husholdning 

film og ikke stanniol til at pakke madderne ind i. Madderne må gerne pakkes ind 

enkeltvis. Det er af hensyn til rysteture i rygsækken og hvis madkassen tabes og låget 

går op.     

Hver eftermiddag får barnet frugt, brød, grød eller lignende.      

Påklædning og fodtøj     

Det er vigtigt at barnet er klædt rigtigt på.     

I vintertiden:      

3-4 tynde lag tøj,      

Inderst uldundertøj/skiundertøj, derefter almindeligt bomuldstøj, blødt og behageligt, 

en trøje eventuelt i uld/fleece, samt termotøj. Strømper og varme sokker.     

Tøjet skal være nemt for barnet selv at tage af og på.     

Yderst en flyverdragt og gerne en ekstra til skiftetøj.     

Fodtøjet skal være foret og vandtæt med en god tyk sål, gerne med en isoleret sål, 

termosål, så kulden ikke trækker op. Desuden vanter og huer, og ekstra sæt. 
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Vanterne må gerne være goretex-agtig, således at sne og sjap ikke så hurtigt trækker 

ind. Huen må gerne være en elefanthue med for, da den også luner om halsen i den 

kolde vintertid i skoven.      

Derudover forventer vi, at der på barnets garderobe, altid er flere ekstra sæt tøj, der 

passer til årstiden, Undertøj, strømper, ekstra fodtøj, samt godt regntøj, termotøj og 

gummistøvler.     

Barnet har også brug for en lille rygsæk til madpakke, drikkedunk, (samt om vinteren, 

ekstra vanter) Ved indkøb af rygsæk, tænk da komfort før udseende, det er langt 

nemmere for barnet at kunne gå, lege og udfolde sig på ture i skoven med en rygsæk 

der sidder godt på ryggen   

Aflevering og afhentning     

Kommer dit barn tidligt om morgenen, er der mulighed for at spise morgenmad indtil 

kl. 7.30. ved aflevering er det vigtigt, at I giver os de informationer, der er relevante 

for at barnet kan få en god dag – f.eks. om I oplever at barnet er særlig træt, eller der 

er sket ting hjemme, der kan have betydning for barnets trivsel. Bliver barnet ked af 

det når I går, tager vi hånd om det ved at trøste og benævne de følelser vi ser barnet 

give udtryk for.     

Husk vi må kun udlevere dit barn til forældremyndighedshaverne – så hvis andre 

kommer og henter – f.eks. bedsteforældre skal vi have besked – I skal skrive det på 

AULA, når I tjekker barnet ind.    

Grupperne    

Børnene er delt i to grupper, Grønspætter og Bogfinker. Til hver gruppe er der 

tilknyttet bestemte voksne.     

Forældresamarbejde 

Når jeres barn har gået i børnehave i 3-4 måneder, inviterer vi til en samtale. Her taler 

vi om opstarten og dagligdagen for jeres barn. 

Herefter er der mulighed for samtaler efter behov. I kan altid komme til os, hvis I har 

en bekymring. Så tager vi hånd om det i fællesskab. 

I Viborg Kommune arbejder vi med TOPI, det står for Tidlig Opsporing og Indsats. Alle 

børn gennemgås to gange årligt for at sikre bedst mulig trivsel og udvikling for alle.   

Sol og sommer      

Om sommeren, på solrige dage, bedes I smøre barnet med solcreme hjemmefra. I 

børnehaven vil vi smøre barnet igen ved middagstid med vores egen solcreme. Denne 

er både allergitestet og med høj solfaktor.      

Der skal i barnets garderobe være en bluse med lange ærmer, som kan skåne barnet 

mod solens stråler, hvis det bliver nødvendigt. Det kan også være en god ide med en 

solhat eller lignende.     
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Garderoben    

For at børnene kan deltage aktivt i børnehavens dagligdag er det vigtigt, at de altid har tøj 

med der er hensigtsmæssigt i forhold til vejrforholdene. Det er en stor hjælp for os, hvis I 

sørger for at hænge barnets regntøj frem, de dage vi har brug for det. Vi sparer meget tid ved 

ikke at skulle finde aktuel påklædning frem fra tasker, kasser mv., og børnene bliver mere 

selvhjulpne, når de kan nå selv. Hvis noget af barnets tøj er væk, bedes I kigge i 

”glemmekurven”.  

Børnenes garderobe-rum bør være ryddet til weekenden af hensyn til rengøring.    

Middagslur    

Der kan være brug for en middagslur, når man starter i børnehave. Det aftaler I med en af de 

voksne i jeres barns gruppe. I bedes selv medbringe dyne og pude. Barnet kan have egen sut 

og sovedyr mv. med.     

Sprogvurdering 

Vi er forpligtiget til at tilbyde jeres barn en sprogscreening omkring 3-års alderen samt inden 

skolestart, hvis det vurderes nødvendigt. Dette får i nærmere besked om. 

Fødselsdag     

Når barnet har fødselsdag fejrer vi det gerne i børnehaven. Vi hejser flaget fra 

morgenstunden, synger fødselsdagssang og råber hurra.     

Fødselsdagsbarnet kan medbringe noget at dele ud. Det kan være boller, et stykke 

kage, pølsehorn, pizzasnegle eller lignende. Barnets forældre er velkomne til at være 

med til at fejre fødselsdagen.      

Medicin     

Hvis dit barn er sygt, vil vi gerne have besked via AULA eller pr. telefon. Ved forekomst 

at smitsomme sygdomme hos børn eller personale, vil dette fremgå på 

informationstavlen ved indgangen. Vi giver ikke medicin, med mindre der er tale om 

lægeordineret medicin til kroniske lidelser.    

Hvis barnet bliver sygt, eller kommer til skade, mens det er i børnehave, kontaktet vi 

jer med det samme, og barnet skal hentes hurtigst muligt.    

Forsikring     

Børnehaven har ikke en forsikring, der dækker det enkelte barn. Der bør derfor 

tegnes ulykkesforsikring på barnet.     

Fotografering     

Ved arrangementer i børnehaven er det ikke tilladt at fotografere med mindre der 

kun tages billeder af eget barn.     

     



     6     

Vi sørger altid for at tage billeder, som bliver lagt på AULA når vi holder fødselsdage, 

fester m.m.     

     

Alkoholpolitik     

     

I Skovbørnehaven Fredly indtages der ikke alkohol i forbindelse med arrangementer, 

sommerfester m.m., hvor der er børn til stede.     

Lukkedage 

I Viborg Kommune er der lukkedage d. 5. juni og d. 24. december. 

Sampasning 

I sommerferien som er uge 28,29 og 30, arrangeres der sampasning. Her er Møldrup Børnehus       

og Hejlskovgård, Skals Børnehus og Skovbørnehaven Fredly samt Møllebakken samlet. Børnene 

passes enten i Skals Børnehus eller Møldrup Børnehus af hensyn til vuggestuen og 

frokostordningen. Det samme er gældende i hverdagene mellem jul og nytår og dagen efter            

kr. Himmelfart. 

Der er sampasning for Skals Børnehus og Skovbørnehaven Fredly i dagene op til påske, i 

efterårsferien samt vinterferien.     

Velkommen til Skovbørnehaven Fredly     

 


