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Skals Børnehus 

Kærvej 11g 

8832 Skals 

Tlf. 87871480 – Børnehaven 

Tlf. 87871481 - Vuggestuen 

hg@viborg.dk 

Hjemmeside: Skals Børnehus                             

mailto:hg@viborg.dk


Hej og velkommen i Skals Børnehus til dig og din familie. Vi glæ-

der os til at lære jer alle at kende! 

 
 
I denne velkomstfolder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i børnehaven, 
give jer nogle praktiske informationer samt give jer et indblik i, hvordan vi arbejder i 
institutionen. Vi håber på et godt samarbejde omkring jeres barn fremover. 
 
Det er vigtigt, at overgangen bliver en tryg og god oplevelse for jeres barn. 
 
Vi opfordrer jer derfor til at besøge børnehaven, inden jeres barn skal starte hos os. 
Derved undgår man ofte, at barnet føler sig utrygt ved den nye situation og de nye 
omgivelser. I stedet oplever barnet, at det er spændende at starte i børnehaven, hvor 
der er nye kammerater og udfordringer. 
I er meget velkomne til at være med de første dage i børnehaven, så jeres barn får en 
tryg og god start hos os. 
 

Hvem er vi? 

Vi er oprindeligt en mange år gammel børnehave, som har ligget på adressen Kærvej 

11g, Skals siden 1997. Den 01.08.2013 blev vi en aldersintegreret institution norme-

ret til 40 børnehavebørn og 18 vuggestuebørn. Vi bruger gerne lokalmiljøet og 

mange af byens faciliteter. Vi har et godt samarbejde med skole, dagpleje og efter-

skolen. 

Skals Børnehus er én ud af to afdelinger, som har samme ledelse. Den anden afdeling 
er Skovbørnehaven Fredly. 
 
Viborg kommune har bevilget byggeri af et nyt børnehus. Den nye institution skal pla-
ceres ved siden af skolen. Byggeriet forventes at løbe fra Maj 2021 og forventes at stå 
færdig i august 2022. 
 

 
 
 
 
 
 



Personale 
 
Hanne Gilholt   
Børnehusleder 
 
Børnehave: 
 
Margrethe King Nørris 
Pædagog 
 
Pia Nørgaard 
Pædagog  
 
Lotte Thomsen 
Pædagog 
 
Else Godthåb Nielsen 
Pædagogisk assistent 
 
Ann-Dorthe Sørensen 
Pædagogmedhjælper 
 
 
 
 

Vuggestue 
 
Jette Knudsen 
Pædagog 
 
Jannie Struntze Jensen 
Pædagog 
 
Birgitte Rind 
Pædagogisk assistent  
 
Maria Holm-Hagen 
Pædagog 
 
Pædagogstuderende 
 
Køkken: 
 
Birgit Andersen 
Ernæringsassistent 
 
Karin Dahl 
Køkkenmedhjælp

 
 
Der er løbende tilknyttet andet personale i form af jobpraktikker, PAU elever og lign.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Vores Målsætning: 

At skabe en kvalitetsbevidst ramme for børnenes udvikling: 

Vi er anerkendende i vores tilgang til børn og forældre. 

Vi har en professionel viden på det pædagogiske og børnepsykologiske område, som 

vi tilrettelægger børnenes læring ud fra tilpasset barnets udvikling og alder. 

Vi vil styrke børnenes selvtillid, selvværd og accept af hinanden, så alle oplever at 

være en del af fællesskabet. 

Jeres barn er født med uanede ressourcer og kompetencer, som vi på bedste vis vil 

støtte og udvikle, således at børnene får så bred en vifte af oplevelser og erfaringer, 

motorisk, følelsesmæssigt, socialt, sprogligt, kulturelt og med naturen som kan 

støtte deres første færd på vejen til et godt liv blandt børn og voksne. 

Vi tilstræber at huset skal være et overskueligt og trygt sted at færdes i for børnene. 

Vi voksne er tydelige voksenmodeller, som børnene kan regne med. 

Vi prioriterer at få sagt goddag og farvel til små og store, til børn og voksne. Vi ska-

ber et miljø, så børnehavebørn kan komme på besøg i vuggestuen og omvendt, så 

bl.a. søskende kan tilbringe tid sammen og at børnene lærer at tage hensyn til hin-

anden. Børnene bliver kendt med institutionens andre voksne og det giver derfor 

børnene den bedste overgang fra vuggestuen til børnehaven. 

Det er vigtigt at der er en god dialog imellem jer forældre og børnehaven for at jeres 

barn kan trives. Sig derfor til, hvis noget undrer jer. Vi vil meget gerne have direkte 

besked. For derved kan vi forholde os til jeres underen og derved opretholde et 

åbent og tillidsfuldt samarbejde. 

 

 

 

 

 



 

Dagligdagen i børnehaven

 
6.30 Børnehaven åbner. Vi er fælles i alrummet.  

 Der er mulighed for morgenmad indtil kl. 7.30 

8.30 Vi spiser formiddagsmad 

10.00 De planlagte aktiviteter går i gang 

11.00 Vi spiser frokost 

12.00 Vi går på legepladsen 
 De børn der skal sove, bliver puttet 

13.30 Vi spiser eftermiddagsmad 

16.45 Børnehaven lukker (fredag lukker vi kl 16.00) 

 
Frokostordning  
 
I Skals Børnehus har forældrene tilvalgt frokostordning. Vi har en ernæringsassistent 
ansat, som sørger for at lave mad til os hver dag. Det er fuldkostordning, så alle mål-
tider i løbet af dagen er dækket ind.  
Igennem frokostordningen bestræber vi os på, at tilbyde sund og nærende mad, at 
sørge for en god stemning under måltiderne, samt være rollemodeller for god bord-
skik.  
 
Børnene får mulighed for at opleve og deltage i fremstillingen af maden, for på den 
måde at følge processen fra råvare til tilberedt mad. Dette er med til at støtte op om 
barnets lyst til at smage på maden, også selvom det måske er en ny og uvant ret, der 
serveres. 
 

Praktiske informationer 
 
Aflevering og afhentning 
Vi lægger vægt på en god daglig kontakt mellem hjem og børnehave. Vi vil gerne in-
formeres om stort eller småt, som kan have betydning for jeres barn. Ved aflevering 
tjekker I jeres barn ind på skærmen og afleverer som udgangspunkt på sin egen stue. 
Når I skal hjem igen, så husk at sige farvel til en voksen, samt tjekke ud på skærmen. 
 
 



 

Aula 
Aula er Viborg kommunes kommunikationskanal med forældre til børn i dagtilbud. 

Her udfylder I bl.a. barnets kartotekskort med diverse vigtige oplysninger. Det er 

meget vigtigt, at I husker at opdatere kartotekskortet, så snart der sker ændringer 

f.eks. hvis I skifter arbejdsplads, så vi altid kan kontakte jer f.eks. ved sygdom. Det 

giver jer også mulighed for at følge hverdagen i institutionen. Se mere på Viborg 

Kommunes hjemmeside 

I Skals Børnehus betyder det, at I skal tjekke jeres barn ind og ud på skærmene i gan-
gen. I kan taste komme og gå tider ind på appen. 
I vil som udgangspunkt, modtage et ugebrev om ugens aktiviteter, hver fredag 
Hjemmefra kan I melde jeres barn syg, melde ferie/fridage, læse månedsplaner, se 
billeder fra hverdagen og meget mere.  
Kontakt os endelig, hvis I har problemer eller spørgsmål. 
 
Forsikring 
Viborg Kommune har ikke en børne-ulykkesforsikring. Derfor er det uhyre vigtigt, at I 
selv tegner en privat ulykkesforsikring på jeres barn. 
 
Forældresamarbejde 
Når jeres barn har gået i børnehaven 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. 
Alle institutioner i Viborg Kommune arbejder med et redskab, til at vurdere børnenes 
trivsel, kaldet TOPI (tidlig opsporing og indsats). Der gennemgås børnene tre gange 
årligt, så vi sikrer deres trivsel bedst muligt. 
Skals Børnehuse har et fælles forældreråd bestående af to forældre fra hvert hus og 
en fra Vuggestuen (Skals Børnehus og Skovbørnehaven Fredly). Der er valg til foræl-
drerådet i september ifm. forældremøde. 
Forældrebestyrelsen er fælles for område Nord, som vi er en del af. Referater osv. 
bliver lagt op på AULA. 
 
Fødselsdag 
Vi holder barnets fødselsdag hjemme i børnehaven. I er selvfølgelig velkomne til at 
deltage. 
De ældste i børnehaven kan, hvis man ønsker dette, inviteres hjem til fødselsdag. (dog 
ikke i disse Coronatider) 
 
 



 

 
 
Grønne Spirer 
I Skals Børnehus er vi en del af Friluftrådets grønne mærkeordning for børneinstituti-
oner, nemlig de Grønne Spirer. Dette er en ordning, der har fokus på udeliv, natur og 
miljø, samt en grøn og sund hverdag. 
 
I vores børnehave går vi blandt andet på skraldepatrulje, finder krible-krable dyr, bru-
ger naturen omkring os og Naturskolen i Undallslund, og meget mere. 
Opfylder man Friluftrådets krav må man hejse det Grønne Spirer flag, som vejrer flot 
foran børnehaven. 
 
Legetøj 
Hver fredag er der legetøjsdag og der må medbringes ét stk. legetøj hjemmefra. Det 
skal være uden lyd og være af en størrelse, der kan ligge på garderoben. Vi gør op-
mærksom på, at personalet ikke er ansvarlige for, om legetøjet bliver væk. (Det er 
ikke muligt i disse Coronatider) 
 
Lukkedage 
I Viborg Kommune er der lukkedage d. 5. juni og d. 24. december 
 
Målsætning 
Vi tager hensyn til det enkelte barns behov, alder og udviklingstrin. I hverdagen del-
tager barnet i aktiviteter tilrettelagt af voksne. Derved udfordres barnet og lærer nye 
ting og begreber. Gennem leg på barnets egne præmisser får barnet bearbejdet sine 
oplevelser. 
 
Vores hensigt er, at barnet føler sig anerkendt og inkluderet i fællesskabet. 
 
Vores læreplan kan findes på Viborg Kommunes hjemmeside under dagtilbud 0-6 år  
 
Sampasning 
I sommerferien som er uge 28, 29 og 30, arrangeres der sampasning. Her er Møldrup 
Børnehus og Hejlskovgård, Skals Børnehus og Skovbørnehaven Fredly, Møllehøj sam-
let. Børnene passes enten i Skals Børnehus eller Møldrup Børnehus af hensyn til vug-
gestuebørn 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. 



 

 
 
 
Skiftetøj og udetøj 
I garderoben har dit barn sit eget rum med plads til overtøj og skiftetøj. Husk at skrive 
navn i tøjet, da det så er meget lettere for både os og jer at få det rigtigt på plads. 
 
For at dit barn kan deltage aktivt i børnehavens dagligdag er det vigtigt, at der i gar-
deroben altid er overtøj, der passer til vejret (termotøj, regntøj, gummistøvler, hue, 
flyverdragt osv.) synligt, så barnet selv kan få det på. Send også gerne rigeligt med 
skiftetøj med. 
Når I henter jeres barn, er I ansvarlige for at rummet er ryddeligt. Om fredagen skal 
garderoben tømmes, så der kan blive gjort rent. 
Hjælp jeres barn til at holde orden på sit rum. 
 
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. 
 
Sygdom 
Hvis jeres barn er sygt, vil vi gerne have besked. 
Ved smitsom sygdom hos børn eller personale får I besked via AULA eller informati-
onstavlen ved stuen. 
Vi giver kun lægeordineret medicin. Her vil I få udleveret et skema til udfyldelse med 
vejledning til personalet. 
Hvis jeres barn bliver sygt eller kommer til skade mens det er hos os, kontakter vi jer 
med det samme så I kan hente barnet hurtigst muligt afhængig af situationen. 


