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Lidt om opstarten for jeres barn i børnehaven  

Om lidt starter jeres barn i vores børnehave, det er altid spændende både for jer og for os. Nogle 

børn (og forældre) kommer fra vores vuggestue, andre af jer er helt nye i Børnehuset i Kølvrå. For 

at byde 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 lægger vægt på i vores samvær 

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

beskrivelse af institutionens pædagogiske grundlag. Du finder vores hjemmeside på 

www.viborg.dk/bh/kolvraa.dk.  

Vi tilstræber at opdatere når der er nyt, og du kan finde vores pædagogiske tilsynsrapport, den 

pædagogiske læreplan, vores årsplan, samt lidt beskrivelse af hverdagens aktiviteter. Vi prioriterer 

bl.a. musik, sprog og bevægelse samt oplevelser i uderummet, højt. Se mere på vores hjemmeside.  

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

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

Barnet får sit eget garderoberum og senere kommer der billede på. Måske kan vi tage det, når I 

kommer på besøg.  

Personalet tager imod jeres barn den første dag, og introducerer barnet til alt det nye i Børnehuset.  

Inden opstart i Børnehuset opfordrer vi jer til at komme på besøg nogle gange og være her sammen 

med jeres barn, efter behov, for at lette opstarten. Det aftales med den/de voksne, der skal tage imod 

jeres barn.   

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 f.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 af jeres barn på ”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 institutionen 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 så børnehavebørnene bliver i børnehaven og 

vuggestuebørnene går i vuggestuen.  Mandag-torsdag samles vi igen ca. kl. 16 og fredag ca. kl. 15 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 ☺. 

  

Pædagogikken og vores hverdag i børnehaven  

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

handlerutiner. Det vil i praksis sige, at de ”færdigheder” vi vil skabe mulighed for, at børnene kan 

tilegne sig, også inddrages i de rutinemæssige gøremål. Det er skønt at blive god til at gøre ting selv 

og for, at man kan lykkes med det, kræver det masser af tid til at øve, hvad enten man skal tage 

regnbukser på eller hælde vand i en kop, komme i leg med en kammerat eller løse en konflikt. Vi 

ser det som vores opgave at støtte børnene i de færdigheder de skal tilegne sig for at blive 

livsduelige i et godt børne- og voksenliv.  

Så hver gang vi voksne gør noget barnet selv kan mestre så fratager vi barnet én 

udviklingsmulighed og den ”sejr” det giver at opleve mestring ved at kunne selv eller kunne selv 

med lidt hjælp.  

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

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

barn og voksen, og børnene i mellem.  
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Vi gør meget ud af, at gruppen skal fungere som helhed og, at der er plads til det enkelte barn netop 

som det er. Børnegrupperne er aldersopdelte i de 3-årige, de 4-årige og de 5-6-årige. I praksis 

betyder det, at børnene er delt i tre grupper på dele af dagen, f.eks. til spisning, formiddagens 

aktiviteter, ture ud af huset. Men alt det fortæller gruppens voksne jer mere om.  

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

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

forskellige ting; turen i skoven, tegne, synge, tumle, sang og musik samt hjælpe med tilberedningen 

af maden og meget mere. Alle børn er i gang med at tilegne sig mange færdigheder og med at erfare 

den mangfoldige verden, de er i. Derfor er det vigtigt, at vi målretter vores dagligdag i forhold til 

hvad vi ved, børn har brug for og trives godt med. I Børnehuset i Kølvrås pædagogiske læreplan 

kan du læse om vores mål for de 6 læreplans temaer, alle vores tiltag, vores aktiviteter og samvær 

med børnene tager afsæt heri.  

 Vi prioriterer at komme ud på legepladsen alle dage så det er rigtig vigtigt, at jeres barn altid har 

årstidspassende tøj og skiftetøj på garderoben.  

    

Vi har et øget fokus på forældresamarbejdet i forhold til garderoben. Det er vigtigt, at tøjet hænger, 

så børnene selv kan finde deres tøj og tage det på, så meget som det enkelte barn nu mestre. Derfor 

er det vigtigt, at i om morgen gør garderoben klar sammen med jeres barn og hænger/lægger tøjet, 

som vist på billederne, der hænger i garderoben.  

  

Informationer der er vigtige for dit barn og dig  

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 dit barn tidligt om morgenen, 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. 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, 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 
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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. Børnene får ved formiddagsmaden også et 

billede af hvad vi skal i løbet af dagen. Nogle grupper bruger piktogrammer og andre gør det 

tydeligt og forudsigeligt i snakken med børnene.  

Når I henter jeres barn kan i læse om hvad børnegrupperne har lavet, den pågældende dag, på 

skærmen i garderoben, hvor i også tjekker jeres barn ud. Det er vigtigt, at det er jer som forældre, 

der trykker på skærmen og ikke børnene samt, at i får lukket ydre dørene helt når i går. Alt sammen 

i forhold til vores fælles sikkerhed og omsorg for børnene.  

   

Det er vigtigt for os, at I bakker op om, at der f.eks. skal ryddes op inden man går hjem og lign. Da 

vi skaber en positiv kultur for dette i fællesskabet, hvor vi alle bidrager aktivt og tager ansvar.  

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

henter, eks, bedsteforældre skal vi have besked. I skal skrive det på Børnenettet, når I tjekker barnet 

ind.  

Om samarbejde med vuggestuen  

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

arbejder tæt sammen med personalet fra vuggestuen 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. Vi tillægger det stor værdi, at 

alle lærer at tage hensyn til og hjælpe hinanden, så de små spejler sig i de store, og de store drager 

omsorg for de små.  

 

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 sætter vokseninitierede lege i gang i forhold til, hvad vi ved, understøtter de mål, 

vi har for børnenes udvikling og trivsel. 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.  

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 støtter 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 lærer at 
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forhandle, regulere følelser, sætte ord på, sige til og fra og meget mere. Vi bruger Amygdala 

perspektivet med Anette Prehns redskaber i forhold til dette; blandet andet Amygdala flasken, 

Amygdala uret og barometeret. Alt dette hører i meget mere om i opstarts/3 mdr. samtalen. 

Redskaberne er også synlige i vores indretning mv.  

              

 

Om spisning  

Børnehuset i Kølvrå tilbyder morgenmad indtil kl. 7.30. 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 og meget mere.  

Børnene deltager i den daglige borddækning, og ved spisningen opfordrer vi til at sende rundt, dele 

med de andre, være opmærksom på 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. Børnene 

tager også selv af bordet og på tur tørre de af og fejer, det gør dem så stolte og hjælpsomme.  

Tilberedning af maden, her deltager børnene i det, der er hensigtsmæssigt. Der er ikke nogen fast 

opdeling, men børnene kommer i køkkenet af lyst og hjælper til hvor de kan.  

 

Om bleskift og renlighed  

Ikke alle børn er renlige når de starter i Børnehaven. Vi har derfor rutiner for hvornår vi sikrer, at 

børnene skiftes i løbet af dagen. Vi iagttager hvornår vi ser, at barnet er klar til at smide bleen og 

hjælper til, når der sker ”uheld”. Det er helt almindeligt, at der er hyppigere uheld i Børnehuset end 

hjemme, hav derfor meget ekstra tøj på rummet i den periode.  

I skal selv medbringe bleer, og de sættes i barnets kasse på badeværelset.  

Der er god erfaring med at øve hjemme i ferieperioder, hvis det passer ind i forhold til barnets 

parathed. Det gør ofte, at barnet er mere sikker på signalerne fra kroppen og får en let overgang til 

at øve sig i børnehaven.  

 

Om at sove i Børnehuset  

Der kan være brug for en lur, når man starter i børnehave. Det aftaler I med den pædagog, der tager 

imod jer. Hvert ”sove-barn” har deres egen lille madras, og vi sørger for sengetøj mv. Barnet kan 
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have egen sut, sovedyr mv. med. Husk at ligge det på barnets rum hver dag, så vi har det til sovetid 

og HUSK navn på sut/sovedyr!  

 

Om skiftetøj/udetøj  

For at børnene kan deltage aktivt i Børnehusets 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 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, poser mv., og børnene bliver hurtige selvhjulpne, når de 

kan nå selv (se billedet i garderoben af hvordan i gør barnets garderobe klar og gerne i samarbejde 

med jeres barn, så de ser hvor tøjet er placeret).  

Derudover skal hvert barn min. have 2 sæt ekstra tøj til at ligge på garderoben. Har børnene fået 

skiftet tøj i løbet af dagen, ligger det andet i en pose på rummet. HUSK navn i tøjet! det er den 

eneste måde, vi kan hjælpe børnene med at have styr på deres tøj.  

 

Om sygdom  

Hvis dit barn er syg, vil vi gerne have besked via Børnenettet eller pr. telefon. Ved forekomst af 

smitsomme sygdomme hos børn eller personale, vil dette blive bekendtgjort på Børnenettet/opslag i 

børnehuset. Vi giver ikke medicin, med mindre der er tale om lægeordineret medicin til kroniske 

lidelser.   

Hvis barnet bliver syg, eller kommer til skade, mens det er i børnehave, kontakter vi jer med det 

samme, og barnet skal hentes hurtigst muligt.  

  

Om sprogvurdering   

I Viborg Kommune tilbydes alle 3-årige børn en sprogvurdering. Den foretages sprogvurderingen af 

Gitte, der er særlig kompetent i forhold til sproglig udvikling og evt. deltagelse i sproggruppe 

aftales med Jer, hvis barnet ligger i fokuseret eller særlig indsats i vurderingsresultatet. I det omfang 

der er behov for ekstra støtte eller særlige pædagogiske tiltag, tilrettelægges dette evt. sammen med 

den tale-hørekonsulent, der er tilknyttet institutionen. Alle 5-årige børn tilbydes ligeledes en 

sprogvurdering der foretages af Gitte.  

 

Om forældresamarbejde  

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 opgave og ressourcer. Et 

godt samarbejde og en god dialog mellem jer og os er til gavn for jeres barn.   
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Vi tilbyder jer en samtale ved opstart i Børnehuset for, at vi får et begyndende kendskab til 

hinanden og jeres barn. Dette kan også være en overgangssamtale fra et andet pasningstilbud. Efter 

ca.3 måneder tilbyder vi igen en samtale for at drøfte, hvordan opstarten har været, og hvordan jeres 

barn trives i Børnehuset.  

Vi tilbyder desuden samtaler, hvis I eller vi oplever behov herfor. 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 får jeres barn i 

trivsel igen.  

I det skoleår op til hvor jeres barn skal starte i skole, tilbydes i en førskolesamtale i november 

måned, hvor vi sammen laver en status samt de tiltag som skal i fokus henimod skolestart. Når vi 

kommer til maj mdr. tilbydes i en overleveringssamtale til skole/SFO, vi bruger de 

overgangsskemaer der er fælles for Viborg Kommune og alt materialet kan i finde på viborg.dk 

under TOPI.  

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. 

Hvis I har spørgsmål eller andet kommer I bare så vi finder den passende form til dialogen både 

stort og småt.  

 


