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Velkommen til vuggestuen i Skals Børnehus 

Vi er rigtig glade for, at I har valgt, at jeres barn skal starte her hos os. Vi glæder os til at være en 

del af jeres nye hverdag. Vi ved, at det kan være forvirrende at starte et nyt sted, og at der er mange 

nye ting man skal forholde sig til. Derfor har vi lavet denne folder, hvor I kan få et indblik i jeres barns 

nye hverdag. 

 

Målsætning og værdigrundlag 

I Skals Børnehus bliver I mødt af engagerede og imødekommende voksne, som alle tager et ansvar 

for at give jeres barn en god hverdag. Vi lægger vægt på at skabe de bedste rammer for at kunne 

give jeres barn en tryg start på livet. 

Vi er nysgerrige på vores pædagogiske hverdag, og vi er optagede af relationer og børnefællesska-

ber. Vi arbejder på at styrke børnenes selvtillid, selvværd og accept af hinanden, så alle oplever at 

være en del af fællesskabet. Vi er anerkendende i vores tilgang til både børn og forældre. 

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

Vi vil skabe en nær relation til jeres barn, så vi kan få øje på det udviklingspotentiale der er i den 

enkelte. Vi stræber efter at børnene får en bred vifte af oplevelser og erfaringer, både motorisk, 

følelsesmæssigt, socialt, sprogligt, kulturelt og med naturen, som kan støtte deres første færd på 

vejen til et godt liv. 

Vi tilstræber at huset skal være et overskueligt og trygt sted at færdes for alle. Vi voksne er tydelige 

rollemodeller, som børnene kan regne med. Vi vil gerne skabe et miljø, så børnehavebørn kan 

komme på besøg i vuggestuen og omvendt. På en måde så bl.a. søskende kan tilbringe tid sammen 

og så børnene lærer at tage hensyn til hinanden. Børnene bliver kendt med institutionens andre 

voksne og det giver derfor den bedste overgang til børnehaven på sigt. 

Vi prioriterer at få sagt goddag og farvel til både børn og voksne. Det er vigtigt at der er en god dialog 

imellem jer forældre og os i vuggestuen for at jeres barn kan trives. Sig derfor til, hvis noget undrer 

jer. Vi vil meget gerne have direkte besked. For på den måde kan vi forholde os til jeres undren. 

 

Opstart 

For at gøre opstarten i vuggestuen så god som muligt, vil vi meget gerne, at I kommer på besøg 

inden. Vi tilbyder, at I besøger vuggestuen sammen med jeres barn 1 gang ugentligt af ca. en times 

varighed, over 1-2 måneder. Dette kalder vi tidlig opstart. På den måde kan I hilse på de voksne og 

de andre børn på stuen. I vil få en fornemmelse af vores hverdag.  



Det kan være en stor omvæltning at skulle aflevere sit lille barn i vuggestue, både for jer og jeres 

barn. Gennem tidlig opstart, kan vi skabe en relation og en tryghed, inden jeres barn skal være alene 

hos os.  

Når I kommer på besøg i vuggestuen, vil I blive vist rundt og få praktiske informationer om instituti-

onen. Vi vil tale om jeres barns sovetider, madvaner, evt. særlige behov og hvad der ellers er rele-

vant. Jeres barn får et garderoberum. I må meget gerne medbringe et foto af jeres barn hertil. Hvis 

ikke dette er muligt, så skal vi nok få taget et billede så rummet er klar til første dag i vuggestue.  

Tidlig opstart skal ikke ses som en erstatning for den egentlige opstart i vuggestuen. 

 

Opdeling i vuggestuen 

I vuggestuen er der 2 grupper: Minimus og Maximus. Minimusene er de yngste børn, og Maximusene 

er de ældste. Vi er fælles morgen og eftermiddag. 

 

Minimus 

Pædagog Jette Knudsen 

Pædagog Maria Holm-Hagen 

Pædagogstuderende 

Maximus 

Pædagog Jannie Struntze Jensen  

Pædagogisk assistent Birgitte Rind Jakobsen 

 

Eksempel på en dagligdag i vuggestuen 

6.30: Børnehave og vuggestue åbner i fællesrummet. Der er mulighed for at spise morgenmad 

7.30: Vi går på den ene stue 

8.30: Minimus og maximus på hver sin stue. Vi spiser formiddagsmad   

9.30 – 10.45: Vi laver forskellige aktiviteter og leger. Ude og inde 

10.45: Vi spiser frokost. 

12.00: Middagssøvn i barnevogne, krybber og på madrasser. 

14.00: Minimus og maximus er fælles Vi spiser eftermiddagsmad efterhånden som børnene står op. 

16.45: Børnehave og vuggestue lukker.  FREDAG lukker vi kl. 16.00.          



Aflevering / afhentning / daglig kontakt 

Vi lægger vægt på en god daglig kontakt imellem hjem og vuggestue. Vi vil gerne informeres om 

stort og småt, som kan have indvirkning på jeres barns velbefindende. Når I kommer, tager vi imod 

jer og jeres barn og får evt. info vi skal tage højde for pågældende dag.                                                                           

Ved afhentning har vi også tid til en snak, så I kan følge med i, hvad vi har oplevet eller I vil nogle 

dage kunne se billeder eller skriftlig info på Aula. 

I skal selv tjekke jeres barn ind på ”tjek-ind skærmen”, samt afgive info om tidspunkt for afhentning 

og hvem der henter 

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

bl.a. barnets stamkort med diverse vigtige oplysninger. Det er meget vigtigt, at I husker at opdatere 

stamkortet, så snart der sker ændringer f.eks. hvis I skifter arbejdsplads, så vi altid kan kontakte jer 

f.eks. ved sygdom.                                          

Vi vil rigtig gerne vide, om jeres barn er sygt/holder fri af hensyn til planlægning af dagen.  

Det er også meget vigtigt for os at vide og dermed for jeres barn, hvis der sker væsentlige forandrin-

ger i jeres hverdag, evt. ved skilsmisse eller alvorlig fysisk og psykisk sygdom i familien, da dette 

også påvirker selv små børn. 

 

Bleer og skiftetøj 

I skal selv medbringe bleer og skiftetøj til vuggestuen. Dette kan ligge på barnets garderobe og en 

mindre del af bleerne anbringes i en kasse sammen med det enkelte barns skiftetøj ved puslebordet 

på badeværelset. 

Barnet får skiftet ble efter behov, altid inden det skal sove, og når det kommer op igen. 

Vi prioriterer højt at give os god tid til at skifte hvert enkelt barn, da en sådan tilbagevendende daglig 

omsorg for jeres barn også rummer mulighed for at vi kan skabe en tæt barn-voksen relation. 

For at børnene kan deltage aktivt i vuggestuens hverdag er det vigtigt, at de altid har tøj med, som 

er hensigtsmæssigt i forhold til vejret. Det er en god hjælp for os og jeres barn at I hænger f.eks. 

barnets regntøj / termotøj frem, så det er synligt. Dette gør at børnene selv kan hjælpe til med at 

finde eget overtøj frem, hvilket de godt kan lide. 

                                                                           

                                                 



Forsikring 

Viborg kommune har ikke en børne-ulykkesforsikring, der dækker det enkelte barn. Det er derfor 

uhyre vigtigt, at I selv tegner en privat ulykkesforsikring på barnet. 

 

Forældresamarbejde 

Vi inviterer til en samtale om jeres barn en / to måneder efter opstarten. Derefter er der mulighed for 

en samtale efter behov. 

Alle institutioner i Viborg kommunen arbejder med et pædagogisk redskab, det kaldes TOPI (tidlig 

opsporing og indsats). Dette redskab kan vurdere børnenes trivsel i vuggestuen. To gange årligt 

gennemgår vi alle børn, ved hjælp af dette redskab mht. at støtte dem i at forblive eller komme i god 

trivsel. 

Dagtilbudsbestyrelse er fælles for hele vores område NORD. Referater mm kan ses på Område 

NORD’s hjemmeside. (Link hertil på vores hjemmeside). 

 

Frokostordning 

Vi serverer morgenmad hver dag i institutionen frem til kl. 7.30. Børnene kan få havregrød/ -gryn og 

havrefras. Der serveres mælk til.  

I Skals Børnehus har forældrene til valgt frokostordning. Vi har en ernæringsassistent ansat, som 

sørger for at lave mad til os hver dag. 

Igennem frokostordning bestræber vi os på at tilbyde sund og nærende mad, at sørge for en god 

stemning under måltiderne, samt være rollemodeller for god bordskik.  

Der er afstemning hvert andet år, og dette falder i de lige år. 

 

Fødselsdage  

Når jeres barn fejrer fødselsdag i vuggestuen, vil vi opfordre jer til overvejende at tænke i sunde 

vaner m.h.t. servering uden at vi helt vil forbyde det søde. 

 

 



Leg og aktiviteter 

I vuggestuen lægger vi vægt på en tryg og forudsigelig hverdag med plads til spontanitet. 

Vi vil, så vidt dette er muligt, dele børnene op i mindre grupper i formiddagsaktiviteterne, under 

måltider osv, så alle børn får en intens oplevelse af nærvær og fælles fokus på en aktivitet sammen 

med én eller flere voksne. 

Vi voksne vil efter børnenes aktuelle behov og interesser tilbyde forskellige aktiviteter, som udfordrer 

sanserne: Synge, male, smage på mad, høre musik, danse, lege på legeplads med sand og vand, 

gynge og rutsche, gåtur eller tur i klapvogn, skovtur, kigge på, røre ved og undres over små snegle 

biller mm, besøge efterskolens hal, bondegårdsbesøg. 

Vi vil sætte ord på ting, sociale hændelser og følelser. Vi vil af og til fotografere, hvad vi har lavet for 

at I kan følge med, men også for at bruge de ophængte billeder til en samtale med børnene om alt 

det sjove og som en støtte til hukommelsen og børnenes sproglige udvikling. 

 

Sovetid 

Vi tager individuelle hensyn til sovetider. De yngste børn sover i krybber, i liggehallen som er lige i 

forbindelse med stuen. Det er også muligt, at jeres barn benytter egen barnevogn at sove i, særlig 

den første tid giver dette barnet en større tryghed i putte situationer. De ældste børn sover på ma-

drasser på maximusstuen. 

Vi har sele, dyne mv. og børnene bliver overvåget af en babyalarm, imens de sover. Børnene skal 

medbringe eventuelle sovedyr og sutter. 

Sprogscreening 

Vi er forpligtiget til at tilbyde jeres barn en sprogscreening, når barnet er omkring 3 år. Vi tilbyder 

dette omkring børnehavestart.  

 

Sygdom 

Hvis jeres barn er sygt, vil vi gerne have besked enten via Aula eller telefon.                                        

Ved forekomst af smitsomme sygdomme hos børn eller personale, vil dette blive bekendtgjort på 

stuens informationstavle samt på Aula.                                                                            



Vi giver kun lægeordineret medicin når i har udfyldt og underskrevet en medicin-seddel, hvorpå i har 

beskrevet hvad der skal gives og hvornår. Desuden skal i skrive under på, at hvis jeres barn ikke vil 

tage medicinen, kan vi ikke tvinge barnet og I skal selv komme og gøre det.                                                

Hvis jeres barn er sygt eller kommer til skade, mens det er i vuggestue, kontakter vi jer med det 

samme, og barnet skal hentes hurtigst muligt afhængig af sygdommen / skaden. 

 


