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Det glæder os at byde dig og din familie 
velkommen i Hasselhusets børnehave.

Vi har samlet lidt forskellig information, som 
vi synes er vigtig at vide, når man går i vores 
børnehave.

På vores hjemmeside finder du mere  
information om vores pædagogik, vores 
dagligdag, forældresamarbejdet med mere.
Hvis der er noget, du er i tvivl om eller undrer 
dig over, så er du altid velkommen til at 
henvende dig til os.

På vegne af personalet

Pædagogisk leder
Yvonne Pedersen   April 2021



Aktiviteter

Når vi laver aktiviteter i børnehaven, arbejder vi ud fra de 6 
læreplanstemaer: 

• Alsidig personlig udvikling
• Social udvikling
• Kommunikation og sprog
• Krop, sanser og bevægelse
• Natur, udeliv og science
• Kultur, æstetik og fællesskab.

Vi arbejder både med planlagte såvel som spontane aktiviteter. 
Vi har hele tiden pædagogikken og nærværet i fokus.
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Den styrkede pædagogiske læreplan  
Det fælles pædagogiske grundlag  

og de seks læreplanstemaer

Tre centrale dele er udgangspunktet,  
når den pædagogiske  læreplan skal udarbejdes

 ▪ Det fælles pædagogiske grundlag

 ▪ De seks læreplanstemaer

 ▪ Brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet  
og børns læring.
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 Social udvikling  Kommunikation og sprog

Vi arbejder med at støtte barnet i at få venner 
og være en ven, blandt andet gennem leg i 
små grupper, og vi hjælper barnet med at begå 
sig i legen.
Eksempel:
En voksen igangsætter en aktivitet som for 
eksempel et spil eller en leg, og opfordrer børnene 
til at være med.

I konfliktsituationer støtter vi barnet i at forstå 
konflikten, finde en fælles løsning og indgå 
kompromiser ud fra barnets niveau.
Når vi er samlet på stuen, snakker vi om, 
hvem der mangler i gruppen den pågældende 
dag. Dette gør vi for at børnene skal blive 
opmærksomme på fællesskabet.

Vi arbejder med at udvikle barnets ordforråd 
og sprogforståelse gennem bøger, rim/remser, 
sang, dialogisk læsning samt sætte ord på 
dagligdagens ting og oplevelser.

Social udvikling

Social udvikling er udvikling af sociale handlemulig-
heder og deltagelsesformer og foregår i sociale 
 fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og 

hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse 
og med at værdsætte forskellighed. 

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale 
relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns 
opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske 
personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, lege-
tøj m.m. 

Deltagelse og medindflydelse 
Børn i dagtilbuddet skal deltage i sociale fællesskaber, hvor 
de oplever at høre til, og hvor de kan bidrage værdifuldt og 
relevant til fælles lege, aktiviteter og samvær. Alle børn, og 
særligt børn, der længerevarende befinder sig i udsatte 
positioner, er afhængige af, at det pædagogiske lærings-
miljø opfatter forskellighed som en ressource og under-
støtter muligheden for deltagelse og medindflydelse til 
fælles glæde og engagement. 

Empati 
Relationer er en væsentlig del af grundlaget for, at børn 
lærer sig empati. Empati handler om at mærke egne følel-
ser, at kunne sætte sig ind i andres følelser og oplevelses-
verden og at kunne handle på måder, der også understøtter 
samspillet med andre. 

Indbyrdes relationer og venskaber mellem børn har stor 
betydning for den sociale læring og medvirker til udvikling 
af sociale færdigheder, som det ofte ses i legen. 

Det er væsentligt for børns udvikling af empati, at det 
pædagogiske personale er optaget af børneperspektiver, 
som børnene udtrykker både verbalt og kropsligt. Rela-
tioner mellem det pædagogiske personale og børnene, der 
bygger på ligeværd, forståelse og ind levelse medvirker til, 
at børnene udvikler selvstændighed og får medbestem-
melse, men også til, at børnene får forståelse for andre  
og betydningen af handlen i fællesskabets og hinandens 
interesse. 

Alle børn har brug for at blive mødt med positive forvent-
ninger, fordi det fremmer børnenes gåpåmod og positive 
forventninger til omverdenen. Læringsmiljøet skal både 
understøtte børns daglige trivsel og sociale omgang med 
hinanden, men også bidrage til, at børnene får erfaringer 
med at begå sig i verden udenfor. Det er særlig vigtigt for 

sammenhængen til skolen, at børnene har gode erfaringer 
med at tage initiativ til at indgå i relationer og med at løse 
konflikter. 

Samarbejdet med forældrene spiller en central rolle for 
barnets sociale læring og udvikling. Dialogen mellem 
 forældrene og det pædagogiske personale kan medvirke til 
gensidig forståelse af barnets perspektiv og det sociale liv i 
dagtilbuddet med henblik på at understøtte barnets læring 
og børnenes indbyrdes relationer og fællesskab. Sam-
arbejde og dialog kan også bidrage til at forebygge  mob - 
ning.

Legens betydning for social læring
Børns sociale læring og udvikling fremmes bl.a. via legen. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at legen er 
grundlæggende, for derigennem lærer børn at forhandle, 
at indgå kompromisser og at løse konflikter. Et af legens 
kendetegn er, at den bliver til undervejs, og at børn derfor 
må afstemme med hinanden hele tiden. 

Børns sociale læring og udvikling finder også sted, når de 
iagttager andre børns leg, så de fx lærer at afkode leges 
 formelle og uformelle regler og komme med konstruktive 
legeudspil, der kan bringe dem ind i og fastholde legen. 
Børnene kan med andre ord lære forskellige sociale 
omgangsformer til at begå sig både i hverdagen i dagtil-
buddet og generelt i livet, herunder også i skolen. 

Læringsmiljøet skal understøtte børns lyst til at lege, udfor-
ske og eksperimentere. 

Nogle børn kan have svært ved at få adgang til legefælles-
skaber, selv om de gerne vil deltage. Derfor må det pæda-
gogiske personale løbende veksle mellem at gå foran, ved 
siden af og bagved børnene med henblik på at understøtte 
børnenes deltagelse i legefællesskaber. Børn er forskellige 
og har brug for forskellige udfordringer. Forskelligheden 
kan handle om alder, køn, kulturel og social baggrund og 
individuelle interesser. I tilrettelæggelsen af læringsmiljøet 
og rammer for legen spiller såvel det fysiske miljø, ind-
retningen, legetøjet og atmosfæren også en vigtig rolle.

(Bilag 2 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks 
læreplans temaer)
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De seks læreplanstemaer

Kommunikation og sprog

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i 
nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber 
med andre børn og sammen med det pædagogiske 

personale. Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at 
læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og 
sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. 
Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for 
børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber 
med andre børn. 

Interaktioner 
Sprog læres som en naturlig forlængelse af den udveksling, 
der foregår som blikretning, pludren og gestik, og det 
 kræver nærvær, øjenkontakt og fælles opmærksomhed. 
Det pædagogiske personale skal derfor være indlevende og 
nysgerrigt og have lyst til kommunikation og samtale med 
fokus på det, børnene er optagede af. Det har stor betyd-
ning for børnenes kommunikative og sproglige udvikling, 
hvordan det pædagogiske personale henvender sig til bør-
nene, taler med dem, giver beskeder og sætter ord på det, 
der sker i forbindelse med rutiner og aktiviteter. Kvaliteten 
i samtaler  mellem det pædagogiske personale og børnene 
er i det hele taget væsentlig og særlig betydningsfuld for 
børn i udsatte positioner.

Sproglige rollemodeller 
Børns sprog udvikles i dialoger med sproglige rollemodeller 
ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål til deres omgivelser 
og lege med sproget. Når børn eksperimenterer kommuni-
kativt og sprogligt, opnår de erfaringer med at aflæse, 
 genskabe og udvikle en passende kommunikation i forskel-
lige situationer og fællesskaber. Det betyder bl.a., at det 
pædagogiske personale må hjælpe alle børn til at indgå i 
dialoger, hvor de lærer at skiftes til at være i en tale- og en 
lytteposition. 

Fællesskaber 
Kommunikation og sprog er centralt for at danne relationer, 
indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber. At lære fra 
andre børn på tværs af aldre er essentielt i sprogudviklings-
processen. Legen er vigtig som en øvebane for barnets 
nonverbale og verbale kommunikation, ordforråd og sæt-
ninger. Det er derfor afgørende for barnets tilegnelses-

proces, at barnet understøttes i at deltage i legen, fx ved at 
det pædagogiske personale i nogle tilfælde deltager i og 
rammesætter børns leg. Det pædagogiske personale kan 
samtidig anvende børnenes legeindhold som pejlemærke 
for mulige samtaleemner, men også som pejlemærke for, 
hvad der kan være en udfordring for det enkelte barns 
sprogudvikling. 

Det pædagogiske personale har ansvar for, at børn får 
mange og forskellige erfaringer med sprog i selvorganiseret 
og spontan leg og andre meningsfulde aktiviteter med 
 hinanden. I den forbindelse er det centralt at have blik for 
de børn, der ikke af sig selv indgår i samtaler, lege og akti-
viteter, med henblik på, at de også kommer til at indgå i 
fællesskaber, der understøtter deres kommunikative og 
sproglige udvikling.

Læringsmiljøet må tilbyde børn en bred vifte af sproglige 
læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter til-
egnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sæt-
ningsdannelse i sammenhænge, der er meningsfulde for 
børn. Det pædagogiske personale kan fx gennem samtaler, 
spørgsmål, historiefortælling og leg sætte ord på børnenes 
forskellige oplevelser. Sproglige læringsmuligheder skal 
indtænkes i alle rutiner og i planlagte og spontane aktivite-
ter, hvor børn introduceres til nye begreber og udtryks-
former såsom fx skrift-, symbol- og billedsprog. 

Læringsmiljøet i dagtilbud må give børn adgang til bøger, 
skriveredskaber, papir og andre skriftlige produkter, så 
børn bliver introduceret til bøgernes univers og nysgerrige 
på skriftsproget, herunder får mulighed for at kigge i bøger, 
stille spørgsmål om bogstaver, få læst højt og snakke med 
det pædagogiske personale om det, bøgerne rummer. 

Læringsmiljøet skal sikre, at det pædagogiske personale via 
refleksion over organisering og pædagogisk didaktiske 
overvejelser skaber samtaler af høj kvalitet i alle sammen-
hænge mellem det pædagogiske personale og børn og  
børn imellem, lige som det pædagogiske personale må 
sam arbejde med forældre om børns sprog både i forhold til 
det enkelte barn og i forhold til børnefællesskabet i dagtil-
buddet.

(Bilag 3 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks 
læreplans temaer)
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 Krop, sanser og bevægelse  Natur, udeliv og science

Vi arbejder med børnenes motorik gennem 
planlagte gymnastikforløb, gåture og 
bevægelse i naturen. Både ude og inde træner 
børnene bevidst og ubevidst deres krop 
og motorik ud fra det, de selv konstruerer 
gennem legen.

På legepladsen indbyder de forskellige 
redskaber til bevægelse på alle mulige måder. 

Vi arbejder med børnenes selvhjulpenhed ud 
fra barnets nærmeste udviklingszone.

Vi arbejder med at give børnene en forståelse 
for årstiderne ved at snakke om vejret og 
naturens gang.
Vi snakker om temperatur og påklædning.
Eksempel:
Inden vi går ud på legepladsen, snakker vi om 
hvilket tøj, der passer til dagens vejr.

Vi går på opdagelse i lokalområdet og på 
legepladsen. Vi kigger på insekter, regnorme i 
jorden, og vi lytter på fuglene i træerne samt 
lyde fra fly i luften med mere. 
Vi sår og planter blomster og følger med i, at 
det vokser.

Krop, sanser og bevægelse

Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at 
bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på 
kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grund-

laget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort og 
sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfa-
ring, viden samt følelsesmæssige og sociale processer, 
lige som al kommunikation og relationsdannelse udgår fra 
kroppen. 

Læringsmiljøet i dagtilbuddet skal give alle børn, herunder 
de børn, som har begrænsede erfaringer med krop, sanser 
og bevægelse, mulighed for at deltage i fællesskaber, 
 aktiviteter og leg, og det pædagogiske personale skal 
 motivere børn til at bevæge sig ved at vise glæde ved 
 bevægelse og kropslig udfoldelse. 

Børnene skal inviteres til at få mange forskellige kropslige 
erfaringer i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, krea-
tivitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske 
personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, 
inkluderende læringsmiljøer. Det pædagogiske personale 
er nysgerrigt og udvælger og følger bevidst børnenes 
 bevægelsesinitiativer, så børnene oplever selv- og medbe-
stemmelse som en naturlig del af deres dannelsesproces. 

Forældre inddrages via dialog og som samarbejdspartnere 
med hensyn til at give børnene gode betingelser for 
 bevægelse, fx ved at dele pædagogiske overvejelser om 
værdien af risikoorienteret leg og det at udfordre og følge 
børnenes bevægelsesmæssige interesser. 

Krop 
Kroppen er grundlaget for børnenes deltagelse i  sam fundets 
forskellige fællesskaber og har både en fysisk og en eksi-
stentiel dimension. 

Den fysiske dimension omfatter forståelsen af kroppen som 
biologisk system med alle kroppens forskellige dele, dele-
nes funktioner, samspil og reaktioner. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at børn har 
mulighed for at erfare verden med deres krop og gennem 
deres krop. Kroppen er sæde for bevidsthed om andet og 
andre og om egen krop i verden, herunder i æstetiske, 
sociale, følelses- og bevægelsesmæssige processer.  Gen - 
nem kropslige erfaringer undersøges fx ”hvem er jeg” og 
”hvad kan du – kan jeg mon også det?”, og således udvikles 
kropsidentiteten via kropslige erfaringer i sociale samspil. 

Kroppen er sæde for såvel det psykiske helbred (fx trivsel) 
som det fysiske helbred (fx ernæring, hygiejne, bevægelig-
hed). 

Sanser 
Sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at 
opfatte og begribe verden. Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte stimulering af de tre motoriske grund-
sanser (den taktile sans, den vestibulære sans/labyrintsan-
sen og muskel-led-sansen) i samarbejde med de fire øvrige 
sanser (lugtesansen, synssansen, smagssansen og høre-
sansen). Det har afgørende betydning for barnets motori-
ske udvikling og automatisering af bevægelser (såvel 
grov- som finmotorik). 

Den fysiske side af sansning kan ikke stå alene. Sanselige 
læringsmiljøer skal tilgodese en æstetisk dimension, hvor 
børns legende undersøgelser og kreative eksperimenter 
med bevægelse er i centrum. Miljøerne skal skabe rum for 
børnenes erfaringer med kropslige fornemmelser og 
 følelser, herunder rolig kontakt til kroppen, hvor det enkelte 
barn udvikler kendskab til og tryghed ved kroppens 
 reaktioner og signaler og oplever en ro ved at hvile i sig 
selv: Der skal både være plads til børnenes kropslige 
”væren” og ”gøren”.

Bevægelse 
I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet mestring af 
kropslige/sanselige indtryk og udtryk og styrker sin evne til 
at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik, 
og kropslige udtryk. Bevægelse handler om børns aktive 
udforskning af verden og kroppens muligheder såvel alene 
som sammen med andre børn og aktivt pædagogisk perso-
nale i et inkluderende børnefællesskab og i samspil med de 
fysiske omgivelser ude og inde.

(Bilag 4 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks 
læreplans temaer)
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De seks læreplanstemaer 

Natur, udeliv og science

Naturoplevelser i barndommen har både en følelses-
mæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimen-
sion. 

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre 
sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og 
analysemåder. Men naturen er også et grundlag for at ar-
bejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, 
samfund og natur. 

Læringsmiljøet skal tage afsæt i mulig læring og inddrage 
børnene som aktive medskabere af egen læring ved at stille 
åbne, nysgerrige spørgsmål til børnenes forståelse af 
 sammenhænge i naturen og deres omverden. 

Det pædagogiske personale skal lytte til børnenes undren 
og egne spørgsmål og til børnenes begyndende hypotese-
dannelser og kategoriseringer i forhold til naturen. Børnene 
opmuntres til at foretage egne undersøgelser, støttes og 
guides i at turde øve sig igen og igen for derved at opbygge 
en grundlæggende tillid til egne ideer og evner, selvom 
børnene møder modgang. Der skal være en særlig opmærk-
somhed på at sikre, at børn og familier i udsatte positioner 
støttes i at være i og lære om naturen. 

Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældre understøtte 
en grundlæggende naturvidenskabelig dannelse af bør-
nene. 

Natur 
Engagement, den umiddelbare glæde, sansning og her- 
og-nu-perspektivet fylder i børns oplevelser og lege  
i naturen. At være i naturen kan også give anledning til 
 eksistentielle oplevelser og overvejelser hos børn. Lærings-
miljøet må derfor tilgodese, at alle børn, uanset hvor de 
vokser op, og uanset baggrund, får mulighed for at opleve 
et bredt udsnit af naturen, både i byen og på landet. Børn 
skal opleve naturtyper som f.eks. skov, strand, moser og 
vandløb samt levende organismer som dyr, mikroorganis-
mer og planter. Samtidig oplever børnene årets gang og får 
viden om fødekæder og forskellige fænomener som fx 
 vejret og solsystemet. I naturen har børn mulighed for at 
gøre sig erfaringer med og udvikle forståelse for sammen-
hænge i naturen.

Naturbegreber indgår som et element i læringsmiljøet og 
de samtaler om oplevelser, forståelser og erfaringer med 
naturen, som finder sted mellem børn og pædagogisk per-
sonale. Viden om naturen omhandler også menneskets 
påvirkning af og samspil med naturen, fx i forbindelse med 
miljøspørgsmål og spørgsmål om bæredygtighed og anven-

delse af naturens ressourcer. Læringsmiljøet må derfor give 
børn mulighed for at overveje deres eget samspil med 
naturen og naturens ressourcer. Bæredygtighed handler 
også om at konstruere, genanvende og reparere ved hjælp 
af forskellige redskaber, teknikker og materialer, naturlige 
såvel som menneskeskabte.

Udeliv 
Uderummet som læringsmiljø er karakteriseret ved direkte 
sanseoplevelser i et autentisk miljø og kan have forskellige 
kvaliteter. Der er det åbne og sociale rum som eksempelvis 
en græsplæne eller en eng, som kan bruges til boldspil og 
drageflyvning. Der er også det trygge og afgrænsede ’rum’ 
som fx legepladsen og haven med gynger, rutsjebane og 
legehus samt det vilde og rummelige ’rum’ som skoven, 
havet og stranden med plads til fordybelse og fascination. 
Uderummet giver plads til sansning,  bevægelse, fantasi og 
kreativitet og er et godt underlag for kolbøtter og vilde lege 
og eventyrlige og farlige lege. Lege, som stimulerer børns 
kreativitet, fx med naturmaterialer, og som giver plads til 
fantasi og fortolkning, når træstammen forvandles til en 
motorcykel. 

Udeliv handler blandt andet om at give børn legemulig-
heder og oplevelser i og med naturen, så de får mulighed 
for at lære sig selv og naturen at kende. Naturen giver  
et særligt rum for at styrke aktiv lytning og nysgerrighed, 
ligesom naturens rum kan udvide børnenes deltagelses-
muligheder i fællesskabet på tværs af alder, køn, kultur og 
interesser.

Science 
Sciencetilgangen vægter en undersøgende tilgang, som 
åbner for en aktiv inddragelse af naturen og naturfænome-
ner som lys, luft, magnetisme og vejrfænomener. I science- 
tilgangen er der fokus på børns begyndende forståelse for 
lovmæssigheder i naturen, børns medfødte talfornem-
melse og fornemmelse for størrelser og dermed en begyn-
dende matematisk opmærksomhed. Der tages udgangs-
punkt i et læringssyn, der aktivt inddrager børnenes 
 eksisterende viden og erfaringer, undren og spørgsmål, 
men som samtidig forstyrrer og udfordrer børnenes aktu-
elle forståelse. En proces, som går fra det meget konkrete 
til det abstrakte – fra regnorm til luftfart, hvor det pædago-
giske personale skaber en mental bro mellem den konkrete 
læring i hverdagen og samtidig har øje for naturviden-
skabens forståelser og begreber. 

44 Den styrkede pædagogiske læreplan

De seks læreplanstemaer 

5



Praktisk info fra hverdagen

Fordybelse i legen
Vi lægger vægt på, at børnene har 
rum til fordybelse i deres leg. Vi er 
tæt på, så vi kan støtte og guide 
børnene i legen i det omfang, de har 
behov for.

Ture ud af huset
Når vi går på tur ud af huset, bruger 
vi det naturskønne nærmiljø. Vi 
har søen, flere dejlige legepladser, 
biblioteket og de andre institutioner 
i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud, der 
ligger i gå-afstand.

Skiftetøj
Vi er ude i al slags vejr. Derfor er 
det vigtigt, at der er rigeligt skiftetøj 
i barnets kasse samt overtøj og 
fodtøj, der passer til årstiden. Se 
listen over skiftetøj på side 12-13.

Husk at sørge for, at der er navn i 
alle barnets ejendele samt at tjekke 
skiftetøjet jævnligt.
Når der er beskidt tøj med hjem i en 
pose, skal der lægges tilsvarende i 
kassen næste morgen.

Søvn
Når jeres barn begynder i 
børnehaven, har det mulighed for en 
lur. Dette foregår på en madras på 
stuen. Barnet får sit eget sengetøj, 
som vi har. Vi har også bleer i 
Hasselhuset.

Samarbejdet med jer forældre ser vi som en vigtig faktor i arbejdet med jeres barns udvikling.
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Praktisk info fra hverdagen

Sygdom
Såfremt dit barn bliver syg, vil vi 
gerne have besked i Aula senest kl. 
8 om morgenen, Så vi har mulighed 
for at lave et opslag til de øvrige 
forældre og eventuelt få stoppet 
smittekilden samt planlægning 
af eventuel vikarindtag ved 
personalefravær. 

Parkering
Parkering helt nede foran 
Hasselhuset er ikke tilladt, men der 
kan være særlige omstændigheder, 
der gør, at man har brug for at køre 
helt ned til huset — dette aftales 
med Yvonne.
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Status- og udviklingssamtaler
I efteråret inden barnet kommer i storbørnsgruppe i børnehaven, 
tilbydes du som forælder én status- og udviklingssamtale inden 
skolestart: ’På vej mod 6 år’.

Formålet med ’På vej mod 6 år’ er, at:
• Børnenes trivsel, læring og udvikling støttes optimalt.
• Styrke forældresamarbejdet gennem inddragelse, dialog og aftale.
• Skabe sammenhængende overgange mellem hjem, dagtilbud og skole.
• Følge systematisk op på indsatsen over det enkelte barn.

Derudover kan der aftales samtale efter behov. Initiativet hertil kan 
komme fra dig eller fra personalet. 
Der vil altid være to ansatte med til samtalen.
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Fødselsdage i børnehaven

Sukkerpolitik
Pr. 1. august 2013 har forældrerådet 
og personalet besluttet, at der ikke 
skal være sukker i Hasselhuset 
til fødselsdage. Sukkerpolitikken 
gælder også, når vi fejrer 
fødselsdage i hjemmene, da det 
afholdes i børnehaveregi.
Dette er besluttet ud fra 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer 
for kost til børn. 

Fødselsdagsgave
Vi sørger for en fødselsdagsgave til 
fødselsdagsbarnet.

Invitationer
Ønsker I at holde en fødsesldag i 
privatregi, fx lørdag, hvor I vælger at 
invitere hele gruppen, er I velkomne 
til at hænge invitationerne op i 
børnenes rum.
Hvis I vælger kun at invitere en del 
af gruppen til en privat fødselsdag 
udenfor institutionens åbningstid, 
skal invitationerne sendes privat.
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Fødselsdage i børnehaven

Fødselsdag hjemme
Alle fødselsdage hjemme eller her 
aftales senest to uger før af hensyn 
til vores planlægning. 

Hvis I holder fødselsdag hjemme og 
har mulighed for det, er det en rigtig 
god idé, at barnet bliver hjemme 
for at modtage og igen vinke farvel 
til gæsterne. Dette for at børnene 
kan få en fornemmelse af, hvordan 
det er at modtage gæster og igen at 
vinke farvel til dem. Derudover siger 
vores erfaring os, at det er svært for 
et barn at blive afleveret, før det skal 
hjem til sin egen fødselsdag og at 

skulle med tilbage i børnehaven efter 
festen. 

Vi går fra Hasselhuset kl. 09:15, og 
skal tilbage igen kl. 12. Det er hele 
stuen, der tager af sted.
Vi stiller gerne en bus til rådighed, 
hvis I bor længere væk, end vi kan 
gå.

Fødselsdag i Hasselhuset
Hvis I holder fødselsdag her og 
har mulighed for det, er det en god 
idé at tage barnet med hjem efter 
fødselsdagen. Hvis barnet bliver i 
børnehaven, er det en god idé at 

forberede barnet på, at I skal videre 
på arbejde.
Der er også den mulighed, at vi 
holder fødselsdagen her for jeres 
barn, og I afleverer et traktement 
sammen med barnet i køkkenet om 
morgenen.

Vi holder fødselsdage i børnehaven 
efter frokost kl. 11:15.
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Tøj og ryddelighed

Når der hænger vådt tøj/overtøj/
fodtøj, opfordrer vi jer til at tage det 
med hjem, så I kan komme med 
tilsvarende næste morgen.

Hvis dit barn skal lære at holde 
orden på sit tøj, er det vigtigt, 
at du som forælder er en god 
rollemodel i forhold til at støtte op 
om vigtigheden heraf. Dette kan du 
for eksempel gøre, når I går hjem 
om eftermiddagen ved at rydde op i 
rummet sammen med dit barn samt 
hjælpe med anvisninger næste dag.

Af hensyn til rengøringen, er det 
vigtigt at samle tøj og fodtøj fra 
gulvet og lægge det ind i rummet.

Navn i tøjet
Det er til stor nytte, hvis der er navn 
i børnenes tøj og fodtøj.
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Skiftetøj — SOMMER

I kassen skal der være:
• Underbukser efter barnets behov
• 1 undertrøje
• 1 tynd bluse
• 1 t-shirt
• Shorts efter barnets behov
• Lange bukser efter barnets behov
• 1 tyk trøje

I rummet skal der desuden være:
• Jakke
• Regntøj
• Sandaler
• Sko
• Gummistøvler
• En tynd skjorte
• 1 solhat med nakkeskygge
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Skiftetøj — VINTER

I kassen skal der være:
• Underbukser efter barnets behov
• 1 undertrøje
• 2 par strømper
• 1 trøje
• Leggins/strømpebukser
• Lange bukser efter barnets behov
• 1 tyk trøje

I rummet skal der desuden være:
• Jakke
• Termotøj
• Flyverdragt
• Regntøj
• Vinterstøvler/termostøvler
• Sko
• Gummistøvler
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Legetøj

Se retningslinjer omkring legetøj i børnehaven på næste side. 

Det legetøj, der bliver medbragt i 
børnehaven er på eget ansvar, og I 
kan med fordel skrive navn på det.

Legetøjet, som medbringes, skal 
med rimelighed kunne være i 
barnets rum.

Du bedes overveje, om det er 
relevant legetøj, barnet har med, og 
om det er noget, der kan bidrage 
med en god fællesleg.

Er du i tvivl, er du velkommen til at 
spørge personalet.
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Retningslinjer omkring legetøj i børnehaven
Vi oplever, at der opstår gode lege og nye relationer i legen med ’det gode’ legetøj hjemmefra, hvilket vi er 
glade for og støtter op om.

Men:

• Legetøj med snore, skarpe kanter og spidse hjørner må ikke medbringes i børnehaven.

• Børnetasker med lange snore/hanke vil vi af sikkerhedsmæssige årsager heller ikke have i børnehaven, 

  da børnene kan få dem om halsen.

• Små ’dimser’ og mønter, der kan ryge i den gale hals og penge i det hele taget, skal ikke medbringes.

• Mobiltelefoner må kun medbringes uden batteri.

• Affaldsemballage og plasticposer skal også blive derhjemme.

• Da vi har klare retningslinjer i forhold til, hvad vi må benytte af sminke, ansigtsmaling, modellervoks og 

  ’slim’, må sådanne ting heller ikke medbringes.
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