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Velkommen i vuggestuen 
 

Om lidt starter jeres barn i vores vuggestue - det er altid spændende både for jer og for os. For at 

tilbyde jer den bedst mulige start, har vi her samlet nogle oplysninger til jer, om hvem vi er og hvad 

vi står for.  

 

Vi ønsker at give jer et indblik i, hvordan vi arbejder og hvad vi ligger vægt på i vores samvær med 

børnene. I vores læreplan, som er lagt ud på Børnehusets hjemmeside, har vi en mere udførlig 

beskrivelse af vores pædagogiske grundlag. Du finder vores hjemmeside på 

www.viborg.dk/bh/kolvraa. Vi tilstræber at opdatere når der er nyt, og I kan finde vores 

pædagogiske tilsynsrapport, den pædagogiske læreplan med mere her. Vi findes også på Facebook 

på www.facebook.com/Kolvraaboernehus. 

 

Når I kommer på besøg i Børnehuset, bliver I vist rundt og får nogle praktiske informationer. I har 

mulighed for at give os informationer om jeres barn og evt. særlige behov.  

 

Barnet får sit eget garderoberum som der senere kommer billede på, måske kan vi tage det, når I 

kommer på besøg. 

De nye voksne tager imod jeres barn den første dag, og introducerer langsomt barnet til alt det nye i 

vuggestuen.  

 

Ved opstart må I gerne være her sammen med barnet i vuggestuen for at lette opstarten. Det aftales 

med den/de voksne, der skal tage imod jeres barn. Har i brugt muligheden for ”klar parat 

vuggestue”, er barnet måske allerede i nogen grad kendt med personalet, de nye sanse oplevelser - 

lugte, hvordan der ser ud, hvordan det mærkes, lyder og de andre børn, så derfor aftales opstarten 

individuelt.  

 

I forbindelse med jeres barns opstart skal I oprette Jer på Børnenettet. Her udfyldes et kartotekskort 

elektronisk, med oplysninger om barnet, f.eks. forældrenes telefonnummer, vaccinationer etc. Det 

er vigtigt, at det altid er opdateret så vi kan få fat på Jer eks. ved sygdom. I tilfælde af sygdom eller 

uheld kontaktes I straks. 

På børnenettet gives endvidere tilladelse til foto, deltagelse i udflugter mv. Personalet vil give 

dig/jer en folder, der beskriver hvordan du/I skal gøre. Og i kan også finde de forskellige 

vejledninger på viborg.dk, f.eks. hvordan i sætter billede på af jeres barn i ”nem tjek ind”. Nem tjek 

ind skal i bruge hver dag, hvor i ved aflevering tjekker barnet ind på skærmen og tjekker ud igen, 

når i henter jeres barn. Huske også altid at sige god morgen når i afleverer barnet og farvel når i 

henter jeres barn. 
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Fakta om børnehuset og åbningstider 
 

Børnehuset i Kølvrå er en kommunal aldersintegreret institution, som er normeret til 45 

børnehavebørn og 25 vuggestuebørn.   

 

Børnehuset i Kølvrå er en del af område SYDVEST under Viborg Kommune.  

Derudover samarbejder vi med Karup skole. Dagplejerne i området er altid velkomne på besøg, og 

kommer typisk, når de har børn, der skal starte hos os. 

 

Institutionen åbner kl. 06.15 alle dage. Alle børnegrupper er samlet til ca. kl. 07.30, hvor 

morgenmaden slutter. Derefter deler vi os således, at børnehavebørnene bliver i børnehaven og 

vuggestuebørnene går i vuggestuen. Mandag-torsdag samles vi igen ca. kl. 16 i Børnehaven og 

fredag er vi i vuggestuen. 

Vi tilstræber, at vores børnehave og vuggestue skal være et overskueligt og trygt sted at færdes for 

børnene. Det gælder både med hensyn til indretning og det, at vi voksne er tydelige 

voksenmodeller, som børnene kan regne med.  

 

Vi prioriterer at få sagt goddag og farvel til alle vi møder, store som små, så alle føler sig set, hørt 

og mødt. 

 

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 ☺  

Vuggestuen pædagogikken og vores hverdag 
 

Vuggestuepædagogik er for os noget ganske særligt, og dermed på nogle punkter anderledes end det 

vi arbejder efter i børnehaveafdelingen i Børnehuset. 

Vi lægger stor vægt på, at pædagogikken er velreflekteret i alt hvad vi gør, også i de mange daglige 

handlerutiner, som er i en vuggestue: aflevering, garderobe, spisning, bleskift og putning.  Det vil i 

praksis sige, at de ”færdigheder” vi vil skabe mulighed for, at børnene kan tilegne sig, inddrages i 

de rutinemæssige gøremål, som er i en vuggestue. 

      

 

Vi er tydelige voksne, der er til at forholde sig til, stole på og som inviterer barnet og jer til 

samarbejde. Vi lægger stor vægt på gensidig respekt i alle relationer - både mellem voksne, mellem 

barn og voksen og børnene i mellem. 

 

Vi gør meget ud af, at gruppen skal fungere som helhed, men også, at der er plads til det enkelte 

barn der hvor det befinder sig. Vi arbejder, så vidt muligt, med aldersinddeling i børnegrupperne for 
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at varetage børnenes forskellige behov. I praksis betyder det, at børnene er delt i små grupper på 

dele af dagen, f.eks. til spisning og formiddagens aktiviteter. 

 

Vi lægger vægt på, at vuggestuen er indrettet så den er spændende og fleksibel både i forhold til 

børnegruppen og de aktiviteter vi sætter i gang. Begrebet ”Aktiviteter” dækker over mange 

forskellige artede tiltag i en vuggestuedagligdag f.eks. plaske i vand, tegne, synge, bygge sandtårne 

og hjælpe med borddækning etc.  

 

Små børn er i gang med at tilegne sig mange færdigheder og erfarer den alsidige verden de er i. 

Derfor er det vigtigt, at vi målretter vores dagligdag i forhold til hvad små børn har brug for og 

trives godt med. I Børnehuset i Kølvrås pædagogiske læreplan kan du læse vores mål for de 6 

læreplans temaer - alle vores tiltag, vores aktiviteter og ageren til forhold til børnene tager afsæt her. 

 

Vi tilstræber at komme ud de fleste dage, og bruger derfor en del af vores formiddage enten på tur 

eller på legepladsen. I sær i klatremusgruppen, hvor de ældste vuggestuebørn er. I spiregruppen, 

som består af de yngste vuggestuebørn, er der flere børn, der sover formiddagssøvn (ude i 

barnevognen) og det er deres søvnrytmer og behov for den helt tætte omsorg, der afgør hvad vi 

prioriterer den enkelte dag. Også i vuggestuen planlægger vi hvem der gør hvad og hvornår, både i 

forhold til de praktiske rutiner og i forhold til de aktiviteter vi vælger at tilbyde børnene, med 

læreplanen i baghovedet, koblet til børnenes initiativer og spontane behov. 

  

Vi har fokus på at dele i små grupper hver formiddag, så f.eks. en voksne og 5 børn går på tur og 

leder efter dyr, vandpytter osv. og den anden halvdel af gruppen har motorik eller sang og musik 

med en anden voksen. Det fungerer rigtig godt i forhold til børnenes læring med de små grupper og 

den tætte voksenkontakt. De voksne i vuggestuen skiftes til at være de forskellige steder, så alle 

børn får et alsidigt udbud af læringsrum og opbygger en tæt og tillidsfuld relation til alle voksne. 

       

 

Informationer der er vigtige for jeres barn og jer 

Om forsikring 

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

ulykkesforsikring på barnet. Har I spørgsmål er I altid velkomne til at rette henvendelse på kontoret. 

 

Om aflevering og afhentning 

Kommer jeres barn tidligt om morgenen, skal der afleveres i børnehaven. Her er der mulighed for at 

spise morgenmad indtil kl. 7.30. I skal komme i god tid, så vi kan nå at servere inden 7.30, da det er 

tidspunktet, hvor vi pakker maden væk ☺.  

Den samlede personalegruppe gør en indsats for, at barnet kender til dem og dermed trygt kan 

afleveres til dem, selv om medarbejderen ikke er en voksen fra vuggestuen. Ca. kl. 7.30 går de 
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mindste børn i vuggestuen sammen med deres vuggestuevoksen. Ca. Kl. 8.00 går de største 

vuggestuebørn i vuggestuen med deres voksen.  

 

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 barnet er særlig træt, eller der er sket ting hjemme, der kan have 

betydning for barnets trivsel. Det er ikke sikkert, at der er en voksen fra barnets gruppe, men 

beskeder kan altid gives til de voksne, der er på arbejde, vi skal nok informere hinanden. 

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

barnet giver udtryk for eks. ”du bliver ked af det fordi mor skal gå, jeg vil gerne hjælpe dig, så nu 

vinker vi”. Kan jeres barn selv vinke bestemmer i selv, hvor i gerne vil vinke farvel Har i brug for 

hjælp til at vinke farvel, vinker vi sammen med barnet i fællesrummet, så vi voksne også kan være 

nærværende i fællesskabet. 

Vi vil rigtig gerne, at i kommer senest kl. 9.00 med jeres barn, da det er her vi deler os i grupperne 

og går i gang med formiddagsmaden og aktiviteterne. Det er vigtigt for at skabe en god 

afleveringssituation, både for jer som barn/forældre og for resten af gruppen, som er gået i gang 

med formiddagsmaden og de rutiner f.eks. med sang og musik, der hører til her. Det, at der er gode 

rammer for ro og fordybelse, er et vigtigt læringsaspekt i børnemiljøet. 

 

 

Når I henter jeres barn tilstræber vi at fortælle lidt om barnets dag hos os, og mange dage er der 

informationer og billeder på Børnenettet om hvad vi har lavet. Se også opslagstavlen i gangen ved 

Spirene.  

HUSK vi må kun udlevere dit barn til forældremyndighedsindehaverne, så hvis andre kommer og 

henter, eks, bedsteforældre, skal vi have besked via børnenettet, personlig besked eller pr. telefon. 

 

Om samarbejde med børnehaven. 

Da vi er et sammenhængende hus, er forberedelse på overgange en naturlig del af dagligdagen. Vi 

arbejder tæt sammen med personalet fra Børnehaven, og hjælper eks. hinanden i forbindelse med 

sygdom og ferieafvikling. Vi har en fælles opgave i, at alle har det godt, og derfor gør vi meget for, 

at alle voksne og alle børn kender til hinanden. Det er et stort hit for børnehavebørnene at komme 

på besøg i vuggestuen, og på badeværelset møder vi også hinanden eller i køkkenet for de store 

vuggestuebørn. 

 

Om leg 

Vi sørger for, at der er plads og rum til at lege både alene, med hinanden og med de voksne som 

rollemodeller. Vi benævner børnenes legeinitiativer for at hjælpe børnene til at få øje på hinanden, 

og dermed få mulighed for at følge op på hinandens initiativer, selv tage nye og dermed udvikle 

lege og legefærdigheder. Vi støtter og guider børnene når de kommer i konflikter således, at de med 

tiden selv kan løse de konflikter de kommer i. Konflikter er et værdifuldt læringsrum, hvor børnene 

lære at forhandle, regulere følelser, sætte ord på, sige til og fra osv. Vi bruger ”Amygdala” 

perspektivet med Anette Prehns redskaber så som Amygdala flasken, Amygdala uret, barometeret 
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osv. alt dette hører i meget mere om i opstarts/3 mdr. samtalen. Redskaberne er også synlige i vores 

indretning mv. Vi benævner børnenes legeinitiativer for at hjælpe børnene til at få øje på hinanden, 

og dermed få mulighed for at følge op på hinandens initiativer, selv tage initiativer og dermed 

udvikle lege og legefærdigheder. 

 

                    

                   

Vi har en tydelig planlægning ugen igennem og har læreplanen i baghovedet, i vores samspil med 

børnene. I ugeplanen har vi planlagt hvem der gør hvad og hvilken pædagogiskpraksis og aktiviteter 

vi prioriterer dagen igennem. 

 

Om spisning 

Børnehuset i Kølvrå tilbyder morgenmad indtil kl. 730. Derudover tilbydes formiddags mad - grønt 

og brød, forældrebetalt frokostordning og eftermiddagsmad. Madplan kan ses på tavlen uden for 

køkkenet og på børnenettet under ”madplaner”. Vi har Sacha ansat som ernæringsassistent, der 

laver maden efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, Sacha har tidligere erfaring som 

pædagogmedhjælper og er rigtig god til at inddrage de børn, der kommer ud i køkkenet for at 

hjælpe til. De bager, skræller, skære ud, måler af, øser op osv. Det er de 2-årige, der ind i mellem er 

med i køkkenet fra vuggestuen. 

 

De ældste børn deltager i den daglige borddækning. Det træner dem i overblik, hvilke børn fra ens 

gruppe er her i dag, vi øver at tælle, hvor mange krus/tallerkner skal vi bruge, hvem sidder hvor etc.  

Ved spisningen opfordrer vi til at sende rundt, dele med de andre, være opmærksom på     

om nogen mangler noget, at hjælpe hinanden, og i et vist omfang at holde bordskik. Vi taler med 

børnene om hvad de spiser, og det at mærke om man er (mere) sulten/ tørstig. 

Alle de børn der kan holde på en ske, tage maden op med fingerende og lign. får lov til at udforske, 

mærke og sanse maden samt opleve glæden ved ”selv” at kunne spise. Det samme gælder at drikke 

af en kop, så snart de viser interesse for dette. De større børn tager selv fra fadet af f.eks. grønt osv. 

i det omfang det er hensigtsmæssigt, så alt det børnene viser initiativ til og kan selv, får de lov til at 

øve. Det betyder, at hvis i kommer lige efter spisning vil i opleve, at børnene og gulvet ofte er fyldt 

med mad i en eller anden form. Der er rigtig meget læring i denne tilgang til børnenes måltider og 

børnene trives og er til passe i det ☺. 

  

Om bleskift 

På givne tidspunkter, f.eks. før børnene sover til middag, skal alle skiftes, også her bestræber vi os 

på at gøre det på en hyggelig og afslappet måde og ikke som ”samlebåndsarbejde”. 

Det er vigtigt for os, at bleskift er en situation, hvor barnet har en voksen for sig selv. Vi øver 

samarbejde; løft numsen, træk benene ud af bukserne osv. 

Vi opfordrer de store vuggestuebørn til at komme på toilet, som noget naturligt og spændende, og 

børnenes initiativer til selv at komme ud for at tisse, følges.  
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I skal selv medbringe bleer. Store poser opbevares på barnets rum, og vi beder jer fylde op jævnligt, 

med en mindre stak i barnets kasse på badeværelset.  

 

Om at sove i vuggestuen 

De små børn har ”deres egen” barnevogn, der stilles på vuggestuens terrasse. De store sover i 

soverummet i vuggestuen. 

Børnene sover efter behov og familiens dagligdagsrytme. Det vil sige, at ikke alle sover på samme 

tid. 

Vi sørger for dyner, sele, sengetøj mv. Barnet kan have egen sut, sovedyr mv. med. Husk at lægge 

det på barnets rum hver dag, så vi har det til sovetid, og skriv navn på så vi nemt kan parre sut og 

barn ☺ 

 

Om skiftetøj/udetøj 

For, at børnene kan deltage aktivt i vuggestuens dagligdag er det vigtigt, at de ALTID har tøj med, 

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

f.eks. 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 og poser. Nem adgang til tøjet gør det muligt for 

børnene at øve sig i af/påklædning selv. Se beskrivelsen og billederne i garderoben, som viser jer 

hvordan. 

 

Derudover skal hvert barn have tre sæt ekstra tøj til at ligge i barnets kasse på badeværelset. Har 

børnene fået skiftet tøj i løbet af dagen, ligger det andet tøj i en pose i kassen på badeværelset. 

Husk navn i tøjet! det er den eneste måde vi kan hjælpe børnene med at have styr på deres tøj på.  

 

Om sygdom 

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

af smitsomme sygdomme hos børn eller personale, vil dette blive bekendtgjort på Børnenettet. 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 vuggestue, kontakter vi Jer med det 

samme, og barnet skal hentes hurtigst muligt. 

Forældresamarbejde 

Vi tilstræber at delagtiggøre jer i barnets hverdag i vuggestuen, ved at fortælle om barnets 

velbefindende i løbet af dagen, og nogle af barnets oplevelser.  

Vi vil altid gerne lytte til jeres holdninger, ønsker og behov, og sammen tilstræber vi at finde de 

løsninger, der kan lade sig gøre, under hensyn til vores muligheder, faglige opgaver og ressourcer. 

Et godt samarbejde, og en god dialog mellem jer og os, er til gavn for jeres barn.  

 

Vi tilbyder jer en samtale ved opstart i vuggestuen for, at vi får et begyndende kendskab til 

hinanden og jeres barn. Det kan være en overgangssamtale fra et andet pasningstilbud. For nye 
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vuggestuebørn og deres forældre, afholder vi en gang om ugen legestue. Her kan I komme på besøg 

en times tid, for at hilse på de andre børn, og alle de voksne. I får mulighed for at få en fornemmelse 

af vuggestuens dagligdag, og hvordan vi arbejder med børnene.  

Efter ca. 3 måneder i vuggestuen, tilbyder vi igen en samtale for at drøfte hvordan opstarten har 

været, og hvordan jeres barn trives. 

Vi tilbyder desuden samtaler hvis I eller vi oplever behov herfor, eller inden overgangen til 

børnehave- dvs. når barnet er ca. 2,4-2,6 år. Ved denne samtale deltager den pædagog fra 

børnehaven, som skal modtage Jeres barn når det starter der. 

3 gange om året trivsels vurderer vi alle børn 0-6 år - lige som alle andre børnehuse, dagplejer, 

skoler i Viborg Kommune, som en del af tidlig opsporing og indsats (TOPI). Er der bekymringer 

små som store, bliver i også inviteret til en forældresamtale her, hvor vi sammen med jer laver en 

handleplan på, hvordan vi sammen får jeres barn i trivsel igen. 

 

Børn, der er indskrevet i vuggestuen flyttes automatisk over i vores børnehaveafdeling den måned 

barnet fylder 3 år. Vi giver jer besked, når tiden nærmer sig. 

 

Vi holder løbende forældre/børn arrangementer, både arrangementer som Børnehuset arrangerer og 

som forældrerådet arrangerer. Se årsplanen for planlagte arrangementer og de arrangementer der 

kommer til løbende, får i en invitation til også. Det er rigtig vigtigt for fællesskabet i børnehuset at i 

prioriterer at deltage i disse arrangementer, hvor alle lærer hinanden at kende og får fælles 

oplevelser med forældre, børn og personale.  

Om forældrebestyrelsen 

Børnehuset i Kølvrå er en del af dagtilbudsområde Sydvest. Der er valgt en forældrebestyrelse med 

repræsentation for hele området. Se forældrebestyrelses referater og oversigten over hvem der 

sidder i forældrebestyrelsen på område Sydvest hjemmeside.  

 

 

Rigtig hjertelig velkommen i Børnehuset – vi ser frem til flere oplevelser med jeres 

barn og jer som forældre/familie. 

Hvis i har spørgsmål eller andet kommer i bare - og vi finder den passende form til 

dialogen både stort og småt. 

 

 

Endnu engang VELKOMMEN i Børnehuset i Kølvrå! 
 


