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Vores åbningstider: 
Mandag til torsdag kl. 6:30-17:00 

Fredag kl. 6:30-16:00 
Vi åbner i vuggestuen kl. 6:30-8:00 

 
Vores adresse:  

Kierulffsvej 2, 
4200 Slagelse 

 
E-mail adresse:  

bhnord@slagelse.dk 
 

Børnehaveafdelingen: 
Hvepsereden tlf: 3078 5811 
Abegrotten  tlf: 3078 5812 
Ællingerne  tlf: 3078 5813 
Myre tuen  tlf: 3078 5814 

 
Vuggestueafdelingen:  

Gimlerne  tlf: 3078 5815 
Vætterne  tlf: 3078 5816 
Alferne  tlf: 3078 5817 

 
Januar 2017 

  

Børnehaveafdelingen 
 

http://boernehusetnord.slagelse.dk/ 
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Børnehaven byder dig og din 

familie velkommen! 

 

Aflevering/afhentning: 

Det er vigtigt at tage 
kontakt til en voksen i børnehaven, 
når du afleverer dit barn om morgenen og når du henter 
det om eftermiddagen. Husk at trykke ind og ud på 
Tabulexskærmen, når I kommer og går. 

Daglig kontakt: 

Der lægges stor vægt på den daglige kontakt til jer 

forældre og personalet er klar til kortere samtaler i det 

daglige – kniber det med tiden, aftales et møde. I 

forældre er altid velkommen til at deltage en dag i 

børnehaven sammen med jeres barn! 

Daglige læringsaktiviteter: 

Der laves rigtig mange forskellige aktiviteter i 

børnehaven for at udvikle børnene og for at lære om 

verden omkring os. Hver måned følger vi et 

læreplanstema og laver en månedsplan som vi sætter 

på Tabulex. Ingen månedsplaner i juli og august 

måned. Vi har også egen bus som vi kører på tur i. 
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Børns tegninger kan fortælle, hvad barnet går 

og tænker og/eller hvordan det har det inden i  

fx hvis barnet er glad, kede af det eller bange. 
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Hver eftermiddag serverer børnehaven frugt til børnene :) 

Kostpolitik 

 

Børnehuset Nord har udarbejdet en kostpolitik så vi  

sikrer, at børnene får sund mad her i institutionen. 

Maddag i børnehaven 
 

 

Børnene er selv med  
til at bage  

og lave mad! 

Det er hyggeligt 
at bage 

sammen! 
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Hentes barnet af andre end jer forældre, gives der 

besked til børnehaven via Tabulex. Faste aftaler om, 

hvem der må hente barnet skrives ind på forældre 

Tabulex. 
 

Børn under 12 år må ikke hente et børnehavebarn. 

 

Informationer: 

Stuernes aktiviteter og andre informationer findes på 

opslagstavlen på stuens dør og på Tabulex. Husk også 

at se hvis der er billederne på fotoskærmene udenfor 

stuen. Billederne giver mulighed for dig at tage en snak 

med dit barn om hvad det har oplevet i børnehaven. 

Beskeder til hele huset gives på opslag på 

hoveddørene, samt Tabulex.  

Mad og madpakker: 

HUSK navn på madkassen. Ved ture og udflugter husk  at 

smøre ”klapsammenmadder” eller sandwich, som er nemt for 

dit barn at spise, samt frugt og grønt. Når vi er på tur, har 

børnehaven altid vand med til børnene.  

 

Børnene får vand til alle måltider i børnehaven. Når vi har 

maddag serverer vi fisk, grønt og brød. 
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Strukturen:  

Stuerne i børnehaven er delt op efter børnenes alder. 

Der er tre stuer med 3-4årige børn og Hvepsereden, 

hvor de største børn har deres base. 

Tvillingestuer: 

Da børnehaven er stor, giver børnene tryghed, at de 

også kender de voksne fra tvillingestuen. 

Tvillingestuerne er: Hvepsereden og Abegrotten 

    Ællingerne og Myre tuen 

Skoleforberedende arbejde på Hvepsereden 

 - overgang fra børnehaven til skole og SFO: 
 

Det målrettede skoleforberedende arbejde med 

børnene foregår i skolegruppen på Hvepsereden. Dette 

gøres bl.a. ved at besøge en skole og ved at arbejde 

med emner, som forbereder børnene på skolelivet. Vi 

tilstræber et tæt samarbejde med børnehaveklasserne 

og besøger en SFO, inden børnene begynder i skole. 

Barnet skal udmeldes af børnehaven på almindelig vis.  
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Læreplaner:  

Pædagogisk arbejder vi efter 6 læreplanstemaer:  
 

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 der ligger indenfor 

en eller flere af de 6 temaer. Vi følger op på børnenes 

læring ved at dokumentere og evaluere det vi ser og 

gør i hverdagen via små historier/praksisfortællinger. 

Vi arbejder blandt andet med forskellige fysiske lege 

med børnene, da vi er bevægelsesinstitution. :) 

Barnets garderobe:  

Det er et forældreansvar, at der er skiftetøj og orden i 

jeres barns garderobe. Sørger for, at tøjet passer til 

årstiden og til vejret. Garderoben tømmes inden 

sommerferie og efterårsferie, jul og påske. Så bliver 

garderoben gjort rent. På forhånd tak for hjælpen! 
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Forældremøde: 

Der afholdes forældremøde en gang hvert år  om 
efteråret. Vi forventer, at du/I deltager i dette møde. 
Børn deltager ikke i forældremøder. Forældremøder 
er hvor forældre fra børnehave og vuggestue samles. 
Her vil der være vigtige oplysninger om jeres børns 
hverdag og trivsel, som vi gerne vil fortælle jer om.  
 

 

Tolk: 
Ved forældresamtaler, forældremøder og lignende 
bestiller institutionen tolk efter behov. Hvis I gerne vil 
have tolk med til en samtale, skal I sige det til 
personalet på stuen i god tid før. 

 

Forældresamtaler:   

Forældresamtaler er et møde, hvor det enkelte barns 
forældre bliver indkaldt af stuens personale. Her 
snakker vi om dit barns hverdag og udvikling gennem 
nogle små fortællinger om dit barn. Dette møde foregår 
uden børn. Indenfor de første måneder vil I blive 
indkaldt til den første forældresamtale, samt inden dit 
barn skal begynde i skole. Ellers indkalder vi efter 
behov. Husk, I er altid velkommen til at bede om en 
samtale med personalet, hvis I har behov for det. 

Syge børn: 

Er dit barn syg, skal barnet blive hjemme – både af 
hensyn til barnet selv og af hensyn til smittefaren for de 
andre børn og voksne.  
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Dagens forløb: 
 

6:30   Institutionen åbner i vuggestuen 

6:30-8:00   Vi serverer morgenmad i vuggestuen 

8:00   Børnehaveafdeling åbner 

8:00-9:00     Leg og læring på stuerne 

9:00-11:00   Pædagogiske aktiviteter/ture  

11:00-12:00  Frokost 

12:00-13:30   Leg og læring på legepladsen 

13:30-14:00  Vi spiser et mellemmåltid 

14:00-lukketid Leg og læring ude eller inde 

17:00/16:00 Institutionen lukker (kl. 16:00 fredag) 
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Vi er en bevægelsesinstitution! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Børnehuset Nord leger vi fælleslege: 

 

I 2012 bliver Børnehuset Nord certificeret som 

bevægelsesinstitution og recertificeret i marts 2015. Det 

betyder, blandt andet, at vi leger fælleslege 2 gange om 

ugen efter kl. 13. En fælleslege er når alle børn og 

voksne, som er ude på legepladsen, er med til at lege 

sammen. Fælleslegen starter og slutter på samme 

måde hver gang. Det skaber genkendelighed for 

børnene og, at de bliver trygge ved  og glæder sig til at 

lege fælleslege. Det er en voksen, som styrer legen.  

 

Gennem fælleslege lærer børnene en masse om sig 

selv og andre og får bevæget sig på en sjov og 

spændende måde! Som bevægelsesinstitution har vi 

også sagt ja til at have fokus på bevægelse i hverdagen 

og sørger for, at alle børn får mulighed for at bevæge 

sig når de har lyst til og brug for det. Det er vores 

intention, at bevægelse bliver en naturlig del af 

børnenes liv, så de kan udvikle sig og får en sund 

motorik.  
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Fælles oplysninger for Børnehuset Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vores pædagogiske aktiviteter: 

 

De pædagogiske aktiviteter for børnene begynder kl. 
9:30. Det vi laver med børnene er planlagt ud fra  de 
seks læreplanstemaer. Aktiviteterne er valgt for at 
gavne dit barns udvikling og læring. Vi arbejder med 
mindre grupper af børn i ”værksteder” eller så tager vi 
på ture ud af huset. Det er vigtigt for et barns udvikling 
at opleve og lære nye ting i passende mængder. 
 
Lukkedage: 
Slagelse Kommune har besluttet at indføre lukkedage i 
daginstitutionerne følgende dage:  
 

Dagene mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmel-
fartsdag. 

 

Der vil være mulighed for pasning. Kommunen 
beslutter hvert år hvilken daginstitution, der holder åben 
de pågældende dage.  
 
Helligdage: 
Alle daginstitutioner holder lukket på danske helligdage. 


