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Vores åbningstider: 

Mandag til torsdag  kl. 6:30 - 17:00 
Fredag:   kl. 6:30 - 16:00 
 

Vores adresse:  
Kierulffsvej 2, 
4200 Slagelse 
 

E-mail adresse: bhnord@slagelse.dk 
 
Vuggestueafdelingen:  

 

Gimlerne… ……. 3078 5815 
Vætterne………. 3078 5816 
Alferne…………. 3078 5817 
 
Børnehaveafdelingen: 

 

Hvepsereden….. 3078 5811 
Abegrotten…….. 3078 5812 
Ællingerne...…... 3078 5813 
Myre tuen……… 3078 5814 

Januar 2017 

  

 

Vuggestueafdelingen 
 

 

http://boernehusetnord.slagelse.dk/

Børnehuset Nord 



2 

 

 

Hverdagen i vuggestuen: 
 

 

6:30-8:00 Vi åbner hver dag i vuggestuen kl. 6:30. Om 

morgenen samles vi, både vuggestue- og 

børnehavebørn på Gimlestuen, hvor vi tilbyder 

børnene morgenmad indtil kl. 8:00. Der bliver 

serveret cornflakes, havregryn, havrefras, rugbrød, 

boller og mælk.  

 

ca. 9:00 Børnene tilbydes et lille, let mellemmåltid, som kan 

være et stykke frugt, brød eller lignende samt noget 

at drikke. Vi slutter ofte af med at synge eller lege 

med vores sprogposer. 

 

9:30-11:00 Aktiviteter: leg og læring inde eller ude, kreative 

aktiviteter, ture ud af huset osv.  

 

11:00 Vi spiser frokost.  
 

12-14:00 Børnene sover til middag i deres egen krybbe eller 

barnevogn. Børnene sover udenfor under halvtaget 

eller i krybberummet. 

 

14:00 Børnene spiser frugt og brød, og får noget at drikke. 
 

Ca. 15:30 Vi er samlet på en af stuerne, eller også kan du finde 

os ude på legepladsen. Vi tilbyder de sidste børn, 

vand og lidt at spise inden vi siger ”farvel og tak for i 

dag”.  

 

Vuggestuen lukker: mandag til torsdag kl. 17, fredag kl. 16. 

     

Velkommen til Børnehuset Nord 
 

Vuggestuen byder hele jeres familie velkommen! 
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Lærerplaner:  

Pædagogisk arbejder vi efter vores pædagogiske 

læreplaner, som er delt op i følgende seks temaer:  
 

1) Barnets alsidige personlige udvikling 

2) Barnets sociale kompetencer 

3) Barnets sproglige udvikling 

4) Krop og bevægelse 

5) Naturen og naturfænomener  

6) Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

Hver måned fokuserer vi vores pædagogiske arbejde 

med børnene om læringsaktiviteter, som ligger 

indenfor de seks temaer. Vi følger op på og 

dokumenterer aktiviteterne med billeder og på skrift. 

 

Kostpolitik 

Børnehuset Nord har udarbejdet en kostpolitik så vi  

sikrer, at børnene får sund og nærende mad. 
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Forældremøde: 

Hvert efterår holder vi et forældremøde. Vi forventer, 

at du kommer til mødet. Børn deltager ikke i 

forældremøder. 
 

Forældremøder er, hvor forældre fra 

børnehaveafdelingen og vuggestueafdelingen samles. 

Her vil der være vigtige oplysninger om dit barns 

hverdag og læring, som vi gerne vil fortælle jer 

forældre om. Vi glæder os til at se dig til 

forældremøde! 

 

Forældresamtaler:  

Forældresamtaler er et møde mellem dig/jer som 

forældre og stuens personale. Her tager vi en snak 

om dit barns hverdag, udvikling og trivsel. Dette 

møde foregår uden børn. Indenfor de første 

måneder efter opstart i institutionen, vil du/I blive 

indkaldt til en forældresamtale. Herefter bliver du/I 

indkaldt efter behov. Det er stuens personale, som 

indkalder til forældresamtaler. Husk, at du altid har 

mulighed for at bede om en samtale med personalet. 
 

Tolk: 

Ved forældresamtaler, forældremøder og lignende 

bestiller institutionen tolk efter behov. Hvis du gerne 

vil have tolk med til en samtale, så sig det til 

personalet på dit barns stue, så de kan bestille en. 

 

Barnets garderobe: 

Det er dit ansvar, at der er skiftetøj, som passer i 

størrelsen og til årstiden, samt at der er orden i dit 

barns garderobe. Tøm dit barns garderobe hver 

fredag eftermiddag, så at det kan blive rengjort!  
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Aflevering/afhentning: 
 

På vestre hånd, når du kommer ind af døren, hænger  

vores Tabulex touchskærm. Via skærmen registrerer 

du, at dit barn er kommet og på samme måde 

trykker du på skærmen inden I går hjem. Personalet 

vil vise dig hvordan du udfylder og bruger 

Tabulexsystemet. 
 

Hvis der er andre end jer forældre, der henter, skal I 

skrive det i forældre Tabulex. Børn under 12 år må 

ikke hente vuggestuebarnet. 
 

Husk, at aflevere dit barn til en af de ansatte, før du 

går fra barnet om morgenen og husk at sige farvel 

til en af de ansatte, inden I forlader vuggestuen om 

eftermiddagen. Tak for hjælpen!   
 

Vores leg og læringsaktiviteter for børnene begynder 

kl. 9:30.  Prøv at komme senest kl. 9:30. 

 

Daglig kontakt: 
 

Der lægges stor vægt på den daglige 

kontakt til jer forældre, og personalet er 

klar til korte samtaler - kniber det med 

tiden, aftaler vi et møde. Forældre er 

altid velkommen til at deltage en dag i 

vuggestuen sammen med jeres barn. 

 

 

Fødselsdage: 
 

Vi fejrer barnets fødselsdag på stuen. 

Der bliver sat flag op, sunget 

fødselsdagssange og hygget på stuen. 
 

Hvis I har lyst til at tage kage eller 

andet med til at fejre dit barns 

fødselsdag, er I meget velkomne til 

det.  
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Mad:  
 

Forældrene har selv ansvar for at smøre en sund 

madpakke til barnets frokost. Hvis barnet er under 1 

år og har brug for modermælkserstatning og/eller 

babymad er det også forældrenes ansvar at have 

dette med.  
 

Vuggestuen serverer mellemmåltider for børnene og vi 

tilbyder vand til disse måltider. 

Sovebørn: 
 

Børn i vuggestuen sover i krybber eller barnevogne. 

Så vidt det er muligt, ligger børnene udenfor og sover 

under halvtaget. Hvis det er under -10°C, eller det er 

meget tåget, sover børnene i krybberummet. Vi 

mener, at det er sundt for børn og deres søvn at sove 

udenfor i den friske luft. Søvn er vigtigt især for børn. 
 

De fleste børn  sover til middag mellem kl. ca. 12-14.  
 

Vores mindste børn følger deres egen søvnrytme. 
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Fælles oplysninger for Børnehuset Nord 

Lukkedage: 
 

Slagelse Kommune har besluttet 

at indføre lukkedage i dagtilbud. 

Dagene er som følger: Dagene 

mellem jul og nytår, dagen efter 

Kr. Himmelfartsdag, samt 

Grundlovsdag den 5. juni. 
 

Der vil være mulighed for pasning 

i disse dage. Kommunen 

beslutter hvert år hvilken 

børnehave og vuggestue, 

der har åben de 

pågældende dage.  
 

Helligdage: 

Institutionen har lukket på 

alle danske helligdage. 

Syge børn: 
 

Er dit barn syg, skal det blive hjemme – både af 

hensyn til barnet selv og af hensyn til smittefaren for 

de andre børn og voksne i vuggestuen.  

Pædagogiske aktiviteter: 
 

De pædagogiske aktiviteter for børnene begynder kl. 

9:00. Det vi laver med børnene er planlagt ud fra 

vores læreplaner. Aktiviteterne er valgt for at gavne 

dit barns udvikling og læring. 


