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

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

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



Præsentation af Hasselhuset
Hasselhuset ligger i naturskønne 
omgivelser tæt på Solbjergskolen og 
biblioteket. 
Hasselhuset er en del af Solbjerg-
Mårslet Dagtilbud, og er en 
integreret institution, som åbnede 
i foråret 2009. Vi er fordelt på 
to vuggestuegrupper og to 
børnehavegrupper.

Vi har åbent mandag til torsdag 
kl. 06.30-17:00 og fredag kl. 06:30-
16:30.
Vores personale består af både 
pædagoger, pædagogiske assistenter 
og studerende. 

Vi har ansat en køkkenansvarlig 
med fagrelevant uddannelse, 
som er i huset 37 timer jævnt 
fordelt ugen igennem.  Udover at 
varetage køkkenet, har hun timer i 
vuggestuen.

100 % økologi
Vi fyldes med god energi på det 
ernæringsmæssige plan: Vi har 
kostordning med 100 % økologisk, 
nærende mad, og vi følger 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer 
for børns kost, og sikrer dermed, at 
børnene ikke får mere sukker, end de 
har behov for. Dette gælder såvel til 
fødselsdage som til hverdag.

Stueopdelt institution
Ved at være stueopdelt mener vi, 
at børnene på den måde får en 
ejerskabsfornemmelse over hver 
deres stue, og oplever sig som en 
del af en gruppe og et fællesskab, 
som de kan overskue.
Samtidig arbejder vi sammen i 
teams i henholdsvis vuggestuen og 
børnehaven.
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Præsentation af Hasselhuset, fortsat
Her i Hasselhuset tilbyder vi 
børnene et omsorgsfuldt miljø, hvori 
det enekelte barn kan udvikle sig 
socialt og personligt.

Vores værdier er anerkendelse, tillid, 
glæde, rummelighed og åbenhed.

I personaleteamet kendes vi på 
et godt arbejdsmiljø, hvor alle 
er indstillet på aktivt at deltage 
i de pædagogiske diskussioner, 
reflektioner og bidrage til 
faglig og personlig udvikling. 
Vi er vores egne og hinandens 
arbejdsmiljørepræsentanter.
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Aktiviteter

Når vi laver aktiviteter i vuggestuen, 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 for øje i de mange 
praktiske gøremål, som arbejdet med vuggestuebørn også 
indebærer.

Børne-
fælles-
skaber

Alsidig 
personlig 
udvikling

Social 
udvikling

Kommunikation 
og sprog

Krop, sanser 
og bevægelse

Natur, 
udeliv og 
science

Kultur, æstetik 
og fællesskab

Pædagogisk 
læringsmiljø

Forældre-
samarbejde

Børn i udsatte 
positioner

Sammen-
hænge

Børnesyn

Leg

Læring

Dannelse og 
børneperspektiv

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.

Den styrkede pædagogiske læreplan 13
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Udpluk af aktiviteter
Motorik og sang
Til morgensamlingen synger vi ofte 
fagtesange på stuen. 
Vi bruger vores fællesrum til at lave 
gymnastik og sanglege. Vi kan også 
lave en spontan sangleg på stuen.

Kreative aktiviteter
Vi maler, klipper og klistrer på 
stuerne. 

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.

Legepladsen
Vi er meget glade for vores dejlige 
legeplads, og vi bruger den flittigt. 
Den ligger op ad den store boldbane 
ved skolen, hvilket giver lejlighed 
til at komme og sige ’hej’ ved 
børnehaven, efter man er begyndt i 
skole.

Fællesrummet
Fællesrummet har mange 
funktioner. Det kan blandt andet 
forvandles til gymnastikrum, 
teatersal eller dansestudio. Det 
bliver ligeledes brugt som et rum, 
hvor børnene har mulighed for at 
fordybe sig i blandt andet leg og 
kreative aktiviteter.
I vinterhalvåret bruger vi 
fællesrummet sidst på dagen, hvor 
vi hygger os på tværs af stuerne.
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Måltider
Vores måltidspædagogik
Vi taler altid positivt om maden. 
Vi opfordrer altid børnene til at 
smage på maden, og taler med 
børnene om, at det er modigt at 
smage på noget nyt, og at ny mad er 
spændende. 
Hvis barnet slet ikke bryder sig om 
den mad, vi får, vil vi altid tilbyde 
dem noget andet — for eksempel et 
stykke rugbrød.
Har barnet allergi over for bestemte 
fødevarer, skal der altid foreligge en 
lægeerklæring.

Måltider
Kl. 7:45 er vuggestuen fordelt på
deres to stuer efter at have været

samlet med børnehavens børn, 
siden vi åbnede.

Vuggestuebørnene får en 
formiddagssnack i forbindelse med 
morgensamling. Denne snack består 
af et kvart stykke rugbrød med smør 
og et lille stykke frugt/grønt. 
Børnehavebørnene får også en 
formiddagssnack, men ikke i 
forbindelse med samling. 

Kl. 10:45 spiser vi frokost.
Kl. 14:30 spiser vi eftermiddagsmad.

Til vores måltider laver vi et stort 
pædagogisk arbejde, som kræver
børnenes og de voksnes fulde

opmærksomhed. Vi opfordrer jer 
dermed til, at I afleverer og henter 
jeres dejlige børn før eller efter 
måltiderne. 
Der kan selvfølgelig være 
tidspunkter, hvor det bliver 
nødvendigt at hente børnene i disse 
tidsrum, hvilket naturligvis er helt 
okay.
Under vuggestuens morgensamling 
vil vi ligeledes bede jer vise hensyn 
til det pædagogiske arbejde omkring 
børnene. Det gør I ved at komme 
stille og roligt ind på stuen og sætte 
barnet ved bordet.
Der kan forekomme ændringer i 
spisetidspunkterne, hvilket I af gode 
grunde ikke ved.
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Søvn, bleer og navn i tøjet
Barnets sovetid tilpasses barnets 
behov. Søvnen aftales med stuens 
personale — ligeså med sovedyr, sut 
eller andet. 

Barnets søvn er meget vigtig i 
forhold til barnets trivsel og læring. 

I vuggestuen sover børnene i 
krybberummet eller udenfor. 

I Hasselhuset har vi bleer...
...sengetøj, dyner og seler i 
krybberummene til jeres barn.

Ude i al slags vejr
Det er vigtigt, at der er rigeligt med 
skiftetøj i barnets kasse (minimum 
to sæt) samt overtøj, der passer til 
årstiden. 
Lister over anbefaling til tøj findes 
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.
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Status- og udviklingssamtaler

Forældrene tilbydes status- og udviklingssamtaler tre gange frem til 
skolestart:

• Når barnet har gået i vuggestue i ca. 3 måneder: ’9-14  måneder’.
• Når barnet er ca. 2,6 år: ’På vej mod 3 år’.
• I efteråret inden barnet kommer i storbørnsgruppe i børnehaven: 
  ’På vej mod 6 år’.

Formålet med disse samtaler er, at: 

• børnenes trivsel, læring og udvikling støttes optimalt.
• styrke forældresamarbejdet gennem inddragelse, dialog og aftaler.
• skabe sammenhængende overgange mellem hjem, dagtilbud og skole.
• følge systematisk op på indsatsen omkring det enkelte barn.

Herudover kan der aftales samtale 
efter behov. Initiativet hertil kan 
komme fra jer forældre eller fra 
personalet.

Der vil altid være to ansatte med til 
samtalen. Som udgangspunkt er det 
altid to medarbejdere fra stuen.
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Praktisk info
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. 

Vi arbejder ud fra 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer 
vedrørende sygdom.

Medicin
Der bliver kun givet medicin, såfremt 
det er for en kronisk lidelse og kun 
efter skriftlig vejledning fra lægen. Vi 
giver IKKE behandlende medicin.

Parkeringsforhold
Skolens store parkeringsplads 
strækker sig helt hen til Hasselhuset, 
så der er rig mulighed for parkering. 
Vi henstiller til, at der IKKE parkeres 
på pladsen foran Hasselhuset samt 
langs fortorvet ned mod huset.
Dette er for børnenes sikkerheds 
skyld, da mange børn øver sig i selv 
at gå til og fra bilen.
Vær opmærksom på, at der kan

forekomme erhvervskørsel foran 
Hasselhuset, så hold godt øje med 
biler, når I går til og fra institutionen.

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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Forældrerådet og Venneforeningen
Forældrerådet
Hasselhusets forældreråd består 
af: 5 forældrerepræsentanter plus 2 
suppleanter, lederen fra Hasselhuset 
og en medarbejderrepræsentant.

En af forældrerepræsentanterne 
er desuden valgt til at sidde i 
dagtilbudsbestyrelsen.

Forældrerådet har ca. 4 møder 
om året, som alle bliver afholdt i 
Hasselhuset.

I forældrerådet debatteres der 
relevante punkter og områder 
vedrørende Hasselhuset.
Vi har valg til forældreråd hvert år i 
foråret.
Læs mere om forældreråd under 
aarhus.dk/demokrati.

Hasselhusets Venneforening
Vi har et tæt samarbejde med 
Venneforeningen som er etableret af 
og administreres af forældre. 

Formålet er at forsøde børnenes dag 
her i Hasselhuset. Det har de f.eks. 
gjort ved at sprede hygge til vores 
arbejdsfestdag, hvor de arrangerer 
maden og spiller musik for os. De 
har også tjent penge ind til gaver, 
der er til gavn for børnenes læring 
– gymnastikredskaber, legehus og 
meget andet.

Alle har mulighed for at blive 
medlem af Venneforeningen.
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Skiftetøj
Det er vigtigt, at jeres barn altid har 
skiftetøj i kassen på badeværelset. 
Vi beder jer om, at der altid ligger 
mindst 2 hele sæt tøj. 

Det letter vores arbejde, at tøjet 
er lige ved hånden, hvor vi skifter 
barnet. Det er også det rareste for 
jeres barn, så tiden på puslebordet 
kan gå med nærvær og hyggeligt 
samspil med den voksne, frem for at 
den voksne skal lede efter tøj.
Vi vil gerne bede jer om at vende alt 
tøj med retsiden ud ad, fordi vi ellers 
kan bruge meget tid på at vende 
tøjet om — tid vi hellere vil bruge på 
barnet.

Skiftetøjet kan bestå af:

- 2 par bukser
- 2 bodystockinger/sæt undertøj
- 2 bluser
- 2 par strømper
- eventuelt strømpebukser
- savlesmække (hvis aktuelt)
- gerne et par ekstra sutter

Husk, at skiftetøjet skal passe til 
årstiden.

Hvis der er kommet beskidt tøj med 
hjem i en pose, så husk at lægge 
noget nyt næste dag.
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Varmt tøj — vinter
I krybben:

• En trøje eller heldragt
• Tynde vanter
• En hue i bomuld eller tynd uld
• Varme sokker

Vi vil gerne have, at tøjet ligger i 
kassen på badeværelset, så vi har 
det ved hånden, når barnet er skiftet.

I garderoben:

• Hue
• Vanter
• Termotøj
• Regntøj
• Flyverdragt
• Gummistøvler med varme sokker til
• Vinterstøvler

Vi vil gerne have, at tøjet hænger på 
knagerne i barnets garderobe, da der 
er stor læring i selv at være med til at 
finde sit eget tøj.
Vi forventer, at tøjet er pakket ud af 
poser og tasker — dette mindsker 
også ventetiden for jeres børn i 
garderoben.

Vigtigt:

Det tøj, der bliver brugt på 
legepladsen, bliver meget vådt og 
beskidt. Derfor er det vigtigt, at der 
er noget andet tøj til krybben.
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