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Velkommen til Valhalla 

                
Kære forældre 
 
Vi ønsker jer velkommen til Valhalla, og vi 
glæder os til et godt og udbytterigt samar-
bejde omkring jeres barn.  
I kan i det følgende læse om vores struk-
tur, pædagogik i vuggestuen, om børneha-
ven, og om hvad vi lægger vægt på i dag-
ligdagen. I kan også få svar på nogle af de 
praktiske spørgsmål, I måtte have. 
I er altid meget velkomne til at kontakte 
os for flere oplysninger eller for at få svar 
på jeres spørgsmål.  
  

 

Med venlig hilsen  
og på snarligt gensyn, 
Personale og forældreråd i Valhalla. 

 
Pædagogisk leder: Dorte Jacobsen 
Adresse: Bedervej 86, 8320 Mårslet 
Telefon: +45 21345234 
E- mail: jador@.aarhus.dk 
Hjemmeside: solbjergmaarsletdagtil-
bud.aarhus.dk 

 
Januar 2022    

       

       

https://solbjergmaarsletdagtilbud.aarhus.dk/
https://solbjergmaarsletdagtilbud.aarhus.dk/
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Fysiske rammer 

 
Vi har i Valhalla ca. 64 børn (24 vugge-
stuebørn og 40 børnehavebørn). Børnene 
kommer fra hele Mårslet-området og kan 
gå her fra de er 0 til de skal i skole. 
Vuggestuebørnene (0-2 år) er fordelt på 
Asgård og Midgård.  
Børnehavebørnene (3-6 år) fungerer i dag-
ligdagen som storgruppe. 2 spiserupper 
har deres faste stue og deres faste primær
-voksne. 
Børnene er yderligere opdelt i 3 aldersop-
delte grupper, hvor de har forskellige  
aktiviteter.  
 

De 3-4-årige er yngstegruppen, de 4-5-
årige er mellemgruppen og storebørnene 
er ældstegruppen. 
 
Personalet består af en pædagogisk leder, 
ni pædagoger, 3 til fire medhjælpere, en 
rengøringsassistent, en køkkenhjælp og to 
ungarbejdere. Undertiden har vi desuden 
en praktikant eller en person i jobtræning. 
Det pædagogiske personale er fordelt såle-
des: 

• Vuggestuen: 5 pædagoger og 2 
medhjælpere 

• Børnehaven: 4 pædagoger og 2 
medhjælpere. 

• Køkken/praktisk hjælp: En køkken-
assistent 15 timer. 

 
Ungarbejdere: To unge under 18 år kom-
mer på skift to timer pr. dag og ordner op-
vasken efter eftermiddagsmaden, fejer og 
rydder op. 
Vi er en personalegruppe, der kan lide at 
arbejde sammen. Vi vægter et højt fagligt 
niveau med stor fokus på et godt arbejds-
miljø for børn og voksne og en hverdag, 
der er fyldt med leg, aktiviteter og gode 
grin. 

Vi er en personalegruppe, der ser mulighe-
der i stedet for begrænsninger.  

 
Vi har indrettet vores stuer, så de byder på 
forskellige tilbud i forhold til de seks lære-
planstemaer.  
I den ene ende af fællesrummet har vi  
vores to vuggestuegrupper, og i den anden 
ende har vi børnehavegrupperne.  
Fællesrummet danner rammen om mange 
forskellige aktiviteter. Her er der mulighed 
for fysisk udfoldelse, bygge huler, sidde og 
læse/ kigge en bog, lege med biler, eller 
bare sidde og kigge på alle de fine billeder 
på skærmen, der fortæller om de ture, vi 
har været på eller fra en fællesfredag. 
 
Hvert rum sin aktivitet 

• På en af stuerne er der mulighed 
for at sidde og konstruere for-
skellige ting med brikker, klodser, 
biler med videre. 

• På en anden stue er der puslespil, 
tegnepapir og lignende. 

• Vi har et rum til teater, musik og 
udklædning. 

• Et puderum, klatrerum og et andet 
sted er der et hopperum. 

Vi har et ”Krea-rum”, hvor der er mulighed 
for forskellige kreative aktiviteter.  
Rummene er fordelt rundt i huset, hvilket 
betyder at alle børn får et kendskab til hele 
huset og til alle voksne. Det betyder også 
at børnene har rig mulighed for at lege 
sammen på tværs af stuer og alder. 
 
Legepladsen 
Vores legeplads har et grønt område med:  

• Boldbane 

• Tarzan-klatreland 

• Træer til at klatre i 

• Buskadser til hulebygning 

• Gynger 

• Legehuse 

• Bålhus 

• Et værksted 

• Flere overdækkede terrasser med 
plads til spisning. 

Vi har et cykelskur, hvor vi henter cykler, 
løbecykler, trillebør, skovle og andet som 
vi bruger flittigt. 

 

  

Børnene og personalet 
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Vi laver bål, tager på opdagelse efter in-
sekter og andre spændende ting der pirrer 
nysgerrigheden. Vi tager på små spontane 
ture i nærområdet, flytter ofte indendørs-
aktiviteterne ud, når vejret tillader det og 
lader i det hele taget årstiderne  og natu-
rens egne materialer afspejle sig i projek-
ter og aktiviteter. 
Vi lægger vægt på, at børnene bruger de-
res krop på mange måder, og derfor laver 
vi ofte gymnastik og bevægelses- og sang-
lege. 
Vi kan godt lide at arbejde med historiefor-
tællinger og eventyr og lave teater, musik 
og sang sammen med børnene. 

 

Vi arbejder ud fra De 6 læreplanste-
maer, som udvikler sig løbende.  
Vi arbejder målrettet med de seks lære-
planstemaer for at sikre fokus på centrale 
elementer i børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse. For at arbejde bedst muligt 
med læreplanstemaerne, tager vi altid ud-
gangspunkt i det enkelte barn og den en-
kelte gruppes udviklingszone og behov. 

De seks læreplanstemaer er:  

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

Du kan læse mere om læreplanstemaer 
her. 

  

Vores mål 

Vores mål er - sammen med jer forældre - 
at skabe en tryg hverdag i trygge rammer. 
Vi vil skabe et sted, hvor der er plads til  

• forskellighed 

• fysiske udfoldelser 

• sjov 

• udvikling 

• leg 

• læring 

• venskaber 

• fællesskaber. 
 
Vi prioriterer, at børnene kan være sam-
men i alle aldre og færdes frit i huset, når 
de er klar til det. Vi prioriterer, at søsken-
de kan være sammen, og at I som foræl-
dre altid vil føle jer velkomne. 
Vi har indrettet vores hus med fokus på, at 
børnene er meget fysiske, og at der er ud-
foldelsesmuligheder i Valhalla. 
 
Det pædagogiske fundament i Valhalla. 
I vores daglige arbejde ser vi det som  
vores vigtigste opgave at styrke børnenes 
sociale kompetencer og venskaber og at 
styrke det enkelte barns alsidige personli-
ge udvikling. 
Vi har ofte aktiviteter og ture med  
blandede aldersgrupper for at styrke ven-
skaber og kendskab på tværs af huset. For 
eksempel har vi ’fælles fredag’ for alle 
børn. 
Vi vil desuden gerne være ude året rundt. 
På legepladsen er der højt til loftet, frisk 
luft, plads til store armbevægelser og mas-
ser af fysisk og motorisk udfordring. Alle 
sanser kommer i brug, lege kan få lov at 
udvikle sig, sit sprog og andre færdighe-
der, der udvikler sig  gennem rollelegen, 
på gyngen, i hængekøjen, i klatretræerne, 

https://emu.dk/dagtilbud/de-seks-laereplanstemaer?b=t436
https://emu.dk/dagtilbud/de-seks-laereplanstemaer?b=t436
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Vuggestuen spiser frokost cirka kl. 10.30 
og børnehaven spiser cirka kl. 11.00.  
Omkring klokken 13.30/14.00 spiser vi  
eftermiddagsmad. 
 
Cirka 15.30/16.00 lukkes stuerne, og vi 
samles i fællesrummet eller på legepladsen 
med børnene og hygger, læser historie  
eller lignende. 
Klokken 17.00 (fredag klokken 16.30)  
drejer vi nøglen om og går hjem. 

Det er vigtigt, at I får sagt farvel til perso-
nalet og får krydset jeres barn ud på tav-
len. 

  

 
Vi åbner klokken 6.30. Vi er samlet i fæl-
lesrummet, hvor vi modtager de børn, der 
kommer tidligt. Børnene har mulighed for 
at spise deres medbragte morgenmad ved 
bordet i fællesrummet i tidsrummet 6.30 – 
7.30. Vi har prioriteret at lægge vores res-
sourcer, hvor der er flest børn, så det er 
desværre ikke altid muligt for os at blive 
siddende sammen med børnene, når de 
spiser morgenmad. Det kan derfor være 
en god idé, at have spist hjemmefra, hvis 
det er muligt.  
 
Det er vigtigt at børn, forældre og perso-
nale får sagt ordentlig godmorgen til hin-
anden, og får krydset barnet ind på tavlen.  
Afskeden med jer forældre kan i perioder 
være svær for barnet, og det er vigtigt, at 
vi sammen finder den bedste løsning for 
jer og jeres barn, så sig endelig til når/ 
hvis I har brug for hjælp . 
 
Fra cirka 7.30, er der en stue åben i bør-
nehaven, hvor børnene leger og laver små  
’sysler’.  
 
Mellem 8.30 og 9.00 går vuggestuen på 
egne stuer og spiser frugt, synger sange 
og får et glas vand. 
 
 
Vi har tilrettelagt vores mødeplan, så vi er 
mest personale om formiddagen, derfor 
åbner vi først alle stuer klokken 9, hvor 
hovedparten af personalet er mødt ind, og 
hvor formiddagens aktiviteter starter op. 
 
 
 

  

Dagsrytmen i Valhalla 
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Vores vuggestuegrupper hedder Asgård og 
Midgård.   
Vi prioriterer samarbejdet mellem de to 
stuer højt i hverdagen. Vi har faste ugeda-
ge, hvor vi har aldersopdelte aktiviteter på 
tværs; for eksempel ture, musik/motorik, 
dialogisk læsning eller kreative aktiviteter. 
Gevinsten er, at vi voksne får kendskab til 
børnene på den anden stue, og børnene 
bliver trygge ved alle voksne i vuggestuen. 
Samtidig får børnene kendskab til de andre 
børn i deres aldersgruppe. 
For os er der meget pædagogisk værdi og 
aktivitet i hverdagssituationer for eksem-
pel i garderoben, på badeværelset og ved 
bordet. Her arbejder vi med sproget ved at 
benævne det, vi gør.  
 
Vi arbejder med sociale kompetencer ved 
for eksempel at opfordre børnene til at 
hjælpe hinanden og give plads til hinan-
den. 
 
Vi gør meget ud af børnenes selvhjulpen-
hed. De får lov til at gøre så meget som 
muligt selv, og vi støtter og guider dem:  

• De hjælper med at dække borde 
ved spisning 

• De tager selv deres service hen på 
rullebordet efter spisning 

• De går ud  og lægger deres  hage-
smæk i vasketøjskurven 

• De prøver selv at tage tøj af og på. 
 
Vi har børnetoiletter og øver tidligt at sidde 
på toilet efter deres lyst og motivation. 
Vi arbejder meget med motorik, både in-
de og ude. Det er nemlig vigtigt, at børne-
ne får klarhed over, hvad de kan med de-
res krop, tør udfordre sig selv, og oplever 
glæden ved for eksempel selv at kunne få 
fat i en bog. 

• De kravler op på stole, pusleborde 
og op af stigen i krybben.  

• De øver sig i at smøre mad selv og 
hælde op i glasset. 

 
Sprogarbejdet er højt prioriteret:  

• vi samtaler med børnene, om de 
ting vi gør 

• vi synger meget – især fagtesange  

• vi læser bøger 

• vi rimer og remser. 
  

Vi er nogle gange på små gåture i områ-
det, på klapvognstur, på cykeltur med vo-
res el ladcykel og en gang imellem på tog-
tur. 
Andre gange maler vi, læser, synger eller 
laver gymnastik. 
De mindste børn følger deres egen dags-
rytme, sover ofte to gange og spiser på 
andre tidspunkter end de andre.  
Børn følger så vidt muligt deres egen søvn-
rytme i Valhalla.  
Vi vækker ikke børnene. 
 
Fødselsdagsfejring i vuggestuen 
I vuggestuetiden bliver barnets fødselsdag 
afholdt i Valhalla – hvordan, er meget op 
til jer forældre. Der er mulighed for, at fej-
re barnet om formiddagen til frugt. 
Det er op til jer forældre, om I vil medbrin-
ge noget spiseligt til børnene – dog skal 
det være for eksempel boller, frisk eller 
tørret frugt. Vi henviser til vores sukkerpo-
litik på side 11. 
Vi synger fødselsdagssang og fejrer bar-
net. Vi har fødselsdagsduge, flag og fød-
selsdagstog.  
 
Af hensyn til vores planlægning er det vig-
tigt, at I kontakter en fra personalet, inden 
I hænger invitation op. 
 
Forældre er altid meget velkomne til at 
deltage i fejringen herhenne. 

 

Vuggestuen 
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Afhængig af vejrguderne går vi ind eller 
spiser vores eftermiddagsmad ude cirka 
klokken 13.30/14.00 

Resten af dagen går med leg inde eller 
ude. Efter klokken 16.00 er der ikke så 
mange børn og personale tilbage, så vi 
samles i fællesrummet eller på legepladsen 
sammen med vuggestuebørnene. 

 
Strukturen i børnehaven 
Vi har opdelt børnene i 2 primærgrupper 
på tværs af køn og alder. På tværs af pri-
mærgrupperne, har vi inddelt i  3 alders-
opdelte grupper. Hver aldersgruppe har sit 
eget særpræg og ”mål”, som vi gerne vil 
opnå. De aldersopdelte grupper fungerer 
dagligt til aktiviteter og på ture. Læs mere 
om grupperne på næste side. 
 
Hver Primærgruppe har deres egne pri-
mærpædagoger tilknyttet, som følger det 
enkelte barn i hele deres børnehavetid. 
Dermed får børnene også ’tydelige’ voksne 
og en stue at høre til.    
 
Vi vil gerne understrege at aldersopdelin-
gen primært er om formiddagen og til fød-
selsdage. Resten af dagen prioriterer vi le-
ge og aktiviteter på tværs af aldre. 
 
Vi har valgt aldersopdelingen ud fra tesen 
om, at vi får en tættere kontakt med det 
enkelte barn, når vi ind imellem har dem i 
de små grupper. Børnene  har et tilhørsfor-
hold til en mindre gruppe, hvor de får øj-
nene op for kammerater i deres alders-
gruppe.  

For jer forældre er det en gevinst i forhold 
til, at I ved, hvem der er pædagoger i  
jeres barns primærgruppe og dermed 
hvem, som I skal henvende jer til, hvis I 
har ”dybere” spørgsmål omkring jeres 
barn.  

På børnehavens whitebordtavle ved ind-
gangen til fællesrummet kan du se børne-
grupper, aktiviteter mv. tag evt. foto, så 
du kan hjælpe dit barn med at forberede 
sig på dagen. 

Når dit ban fylder 3 år  
Måneden efter dit barn er fyldt tre år, ryk-
ker det som hovedregel op i børnehaven. 
Vi forbereder barnet med besøg, spisning 
og eventuelt ture sammen med børneha-
ven og en kendt voksen fra vuggestuen.  
Vores erfaring er, at overgangen fra vug-
gestue til børnehaven ikke giver de store 
problemer for barnet, fordi vores dagligdag 
lægger op til et åbent hus, hvor børnene 
kan færdes på tværs af grupperne. Inden 
overflytning, inviterer vi til en forældre 
overflytningssamtale. Til samtalen vil der 
deltage forældre, en pædagog fra vugge-
stuen og den nye primærpædagog fra bør-
nehaven. 

Overgangen markeres med en fest i vug-
gestuegruppen, og vi har en hyggelig tra-
dition for, at barnet køres på et rullebord 
op i børnehaven med alle sine ting, får an-
vist sit garderoberum, og bliver budt vel-
kommen af de nye kammerater. I børne-
haven får de nye børn deres egen 
”storeven”, som hjælper med det praktiske 
og holder øje med, at ”lillevennen” har det 
godt i børnehaven. 

 

 
Dagligdagen 
Omkring kl. 9.00 fordeler vi os på stuerne 
eller udendørs og påbegynder dagens akti-
viteter. 
Som eksempler på aktiviteter kan nævnes 
ture til skoven eller i nærområdet, male, 
tegne, eller andre kreative aktiviteter, 
sanglege, historiefortælling, teater, bag-
ning og meget mere. 
Vi er meget udendørs året rundt, eventuelt 
med hygge omkring bålet med diverse bål-
aktiviteter. 
Aktiviteterne er rettet mod børnehavebør-
nene, men ofte deltager også de ældste 
vuggestuebørn. 
Vi holder samling med børnene i deres pri-
mær-gruppe inden frokost -  vi synger, le-
ger sanglege, læser historie og snakker om 
hvad der lige er aktuelt. 
Efter frokost går vi på legepladsen næsten 
uanset vejret. 

Børnehaven 
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Her kommer de i en alder af 3 år, så når 
dit barn bliver børnehavebarn tilknyttes 
det denne gruppe som basisgruppe. Det er 
i denne gruppe, børnene langsomt vænner 
sig til det at gå i børnehave, være en del af 
gruppen og (åbner øjnene overfor de an-
dre børn). Det er her fundamentet for de 
fremtidige gode legerelationer lægges og 
som er vigtige for børnene. 

• Vi øver i at bruge sproget som en 
del af legen og som 
”konfliktløsning” 

• Vi øver os i hvordan legen funge-
rer. Med turtagningen og med at 
man må give og tage for at få le-
gen til at fungerer. 

• Vi øver os i at lytte og tage hensyn 
til andre. 

• Vi øver os i at stå fast på egne me-
ninger og tør komme med bidrag i 
legen. 

• Vi øver at spise sammen ved bor-
det på en ordentlig måde. 

• Vi øver at rydde op efter os selv. 

• Vi bruger kroppen på en alsidig 
måde som tilgodeser både det fin 
og grov motoriske. 

• Vi synger og fortæller rim og rem-
ser. 

• Vi fortæller historier og lytter til 
andres. 

• Vi øver os i at vente på tur. 
 
Og oven i alt dette giver vi os også rigtig 
god tid til at lege. 

 

  

 
Her går vi fra at være et ’mig’ til at være 
mere ”vi” i en gruppe.  
I denne gruppe fortsætter vi alle lærings-
temaerne fra 3 årige gruppen.  
Vi arbejder meget med det at navigere i en 
gruppe:  

• At tage vare på og være rummelige 
overfor hinanden. 

• At løse konflikter verbalt 

• At sidde stille til samling og vente 
på tur. 

• At høre og interessere sig for hvad 
andre mener og fortæller. 

• At øve sig i at give udtryk for egne 
følelser og se og forstå dem ved  
andre. 

• At lege med andre på tværs af ek-
sisterende legerelationer. 

• At være hjælpsomme. 

• Vi arbejder også med rent konkrete 
opgaver som: 

• Selv klare af og påklædning. 

• At udfordre sig selv motorisk ved 
at kravle, løbe og springe. 

• At kunne modtage en besked og 
udføre handlingen. 

• At kunne udtrykke sig kreativt ale-
ne og sammen med andre. 

 

3-4 årige — yngstegruppen 4-5 årige — mellemgruppen 
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Er de børn der skal indskrives i skolen i det 
kommende år. Dvs. det år, hvor barnet 
fylder 6 år.  
Her arbejder vi med at opnå en højere 
grad af selvhjulpenhed og rummelighed.  
 

• At kunne sætte ord på egne og 
andres følelser 

• At kunne aflæse og lytte i situati-
onen  

• Vi øver selvstændighed 

• Vi øver at være rummelige over-
for andre. 

• Vi øver os i at koncentrerer os og 
sidde stille. 

 
Det sidste år i børnehaven fylder legen 
fortsat meget. Vi har fokus på de færdig-
heder som hører aldersgruppen til i forbe-
redelsen til skolestart.  
Vores erfaring er at skolen kan komme til 
at fylde uforholdsmæssigt meget det sidste 
år i børnehaven, og det vil vi gerne mod-
virke ved at nedtone ”snakken” om skole-
start og hellere have fokus på læringen 
som en del af barnets udvikling i 5-6 års 
alderen. Eks.: Børn skal ikke kunne sidde 
stille, fordi de snart skal i skole, men fordi 
de har alderen til at kunne mestre det.  
Meningen fra vores side er, at det sidste år 
i børnehaven ikke skal være en lang forbe-
redelse til skolen, men en god afslutning 
på et godt børnehave liv.  

Vi vil gerne sende rummelige individer af 
sted med stort hjerte for det sociale og for 
gruppen. 

 

Storbørnsgruppen ”alene” på legeplad-
sen det sidste halve år inden skolestart.   
Som en del i arbejdet omkring barnets 
selvstændighed, oplever vi, at når barnet  
er omkring 5-6 år, har det brug for større 
udfordringer. Derfor har vi valgt, som en 
af udfordringerne, at give børnene mulig-
hed for, uden voksen tilstedeværelse, at 
lege på legepladsen. Eksempelvis, når vi 
andre er gået ind eller at de får lov til at 
gå ud før der er en voksen med. 
Vi oplever, at børnene vokser af at blive 
mødt med tillid og ansvar, og at de bliver 
bevidste om, at de er de store”. 
Det vil i praksis betyde at de i kortere peri-
oder vil være ”alene” på legepladsen. Dog 
vil der altid være mindst 2 børn og højst 4 
– 5 børn, uden direkte voksen opsyn.  
I som forældre får besked, når vi har vur-
deret, at dit barn er klar til at møde denne 
udfordring. 

 
Skolestart og parathed 
Valhalla tilbyder en statusudviklingssamta-
le om jeres barn med henblik på skole-
start. Vi anbefaler jer, som forældre, at 
deltage i Mårslet Skoles intromøde for nye 
forældre. Mødet finder sted i november, 
året før jeres barns formodede skolestart. 
 
 

       

Storebørnsgruppen 
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Kost og sukkerpolitik 

Vi får leveret frokost fra firmaet Monas 
hver dag – se mere på: www.monas.dk.  
 
Vuggestuebørnene tilbydes mælk og bør-
nehavebørnene får vand til frokostmålti-
det.  
 
Alle børn skal have en madpakke med til 
eftermiddagsmaden. Den sættes i køleska-
bet ved henholdsvis vuggestuens og bør-
nehavens garderobe.  
Det er en god hjælp for børnene, hvis 
ostehapsen er åben og maden er nem for 
børnene at gå til. f.eks. en ske med hvis 
de har yoghurt med osv. 
 
Børnehavebørnene skal medbringe drikke-
dunk med vand, som placeres i kassen 
ovenpå køleskabene.  
 
Hvert vuggestuebarn skal én gang om 
ugen medbringe 2 stykker frugt og én 
grøntsag som vi skærer ud til fælles for-
middagsfrugt hver dag ca. kl. 9. 
 
En gang imellem erstatter vi madpakkerne 
med at lave mad over bål. Dette vil der bli-
ve orienteret om i forvejen.     
                                                                                  
Sukkerpolitik i Valhalla 

Valhallas forældreråd har besluttet, at Val-
halla har en sukkerpolitik, som begrænser 
børns indtag af sukkerholdige ting i Valhal-
la. Vi ønsker med dette, at støtte op om 
børnenes sundhed og tanken om, at børn 
ikke nødvendigvis skal forbinde søde sager 
med afholdelse af forskellige traditioner. 
 
Derfor holdes børnefødselsdagene fri for 
søde sager. 
 
Til børnefødselsdagene i vuggestuen kan 
der serveres f.eks.  boller (minus glasur), 
knækbrød, pølsehorn, pizzasnegle, frugt.  
I børnehaven fejrer vi fødselsdage med 
popcorn, som børnene medbringer hjem-
mefra. 
Det er altid en god idé, at snakke med en 
fra personalet om, hvordan fødselsdagen 
afholdes. 
I forhold til de pædagogiske aktiviteter og 
traditioner, der afholdes i Valhalla, er det 
personalet der er ansvarlige for, hvad der 
serveres.  
Her kan personalet beslutte at fravige øn-
sket om nul sukker, således at der i be-
grænsede mængder kan servers søde  
sager. 

 
I Valhalla: 
Når vi fejrer barnets fødselsdag i Valhalla, 
bliver barnet fejret i deres spisegrupper, 
Bifrost og Gimle. Hvis der er søskende, 
som går i Valhalla, inviteres de ofte med. 
Fødselsdagsbarnet deler popcorn ud, og vi 
holder fødselsdagen i forbindelse med fro-
kost eller eftermiddagsmad. Af hensyn til 
vores planlægning er det vigtigt, at I kon-
takter en fra personalet, inden I hænger 
invitation op. Vi har fødselsdagsduge, flag 
og fødselsdagstog.  
 
 
Udenfor Valhallas åbningstid: 
Vælger I at holde fødselsdagen i weeken-
den og inviterer enkelte børn fra Valhalla, 
skal invitationen ikke foregå gennem os 
med opslag, breve i rummet eller andet. 
Vi vil dog gerne appellere til, at man ikke 
udelukker enkelte børn fra barnets gruppe, 
når I fejrer fødselsdag privat.   
Vi er klar over, at vi træder ind på jeres 
privatområde, men vi ønsker at skabe for-
ståelse for, hvor ondt det kan gøre på et 
barn, der bliver udelukket. Børnene taler 
jo om fødselsdagen her i Valhalla ugen ef-
ter. 
Ønsker man ikke at invitere hele den grup-
pe, som barnet tilhører til fødselsdag, kan 
man eventuelt invitere enten drenge eller 
piger. 
 

 

Fødselsdage i børnehaven 
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Et godt forældresamarbejde bygger på en 
ligeværdig og gensidig dialog mellem  for-
ældre og personale. Det er derfor vigtigt, 
at vi alle bidrager til samarbejdet, og i fæl-
lesskab påtager os ansvaret for børnenes 
trivsel, læring og udvikling. 
Vi er som regel sammen i mange år og 
kommer derfor til at kende hinanden rigtig 
godt. Vi lægger stor vægt på den daglige 
kontakt, hvor mange hverdags-
informationer og oplevelser gives videre, 
og hvis I har tid til at slå jer ned en stund, 
når I henter eller bringer, er I meget vel-
komne til det. 
Det er vigtigt, at vi kommunikerer om det, 
der er positivt, men også om det der even-
tuelt føles svært, det er her vores gensidi-
ge tillid og samarbejde fremmes. 
I som forældre er altid velkomne til at del-
tage i formiddagsaktiviteter i hverdagen, 
vores fællesfredage og ture hvis tiden er til 
det. 
 
Samtaler 
Vi har altid en opstartssamtale, hvor I for-
tæller om jeres barn, og vi fortæller om 
vores hverdag. Her får vi afstemt forskelli-
ge forventninger til hinanden.  
Efter cirka 3 måneder tilbydes I en opfølg-
ningssamtale.  
Endvidere får I tilbudt to status-udviklings-
samtaler i barnets tid her i Valhalla – hen-
holdsvis på vej mod 3 år og inden skole-
start. 

I er naturligvis altid velkomne til at kon-
takte personalet for en ekstra samtale, 
hvis der skulle være behov for det. 

 
 

Valhalla er et gammelt hus fra 1978. Vi har 
derfor en del traditioner, som vi er glade 
for, de er på en måde med til at binde 
årets gang sammen. Nogle er ændret med 
tiden, andre er helt forsvundet og nye er 
kommet til. 
 
Årshjul for Valhalla 

Forældresamarbejde Traditioner 

HVAD: HVORNÅR: 

Forældremøde d. 
02.02. 

19:00-21:00 

Fastelavn d. 28.02. 09:30-10:30 

Påskefrokost d. 06.04. 09:30-11:30 

Arbejdsdag d. 30. april 09:00-12:00 

Bedsteforældredag  
d. 04.05. 

14:00-16:00 på  
legepladsen 

Skolebørnstræf d. 08. 
og 09. juni 
  

09:00-12:00 

Afslutning skolebørn  
d. 22. juni 
  

15:00-16:30 

Sommerfest  
d. 25. august 

15:00-19:00 

Forældrerådsvalg d. 
29. august 

17:00-18:00 

Pædagogisk dag  
d. 26. september 

08:30.15:30 

Gensynsdag for 0. 
klasser d. 28.09. 

12:00-16:00 

Motionsdag d. 14. 10. 09:30-10:30 

SUS-samtaler i uge 43 17:00-20:00 

Valhallas fødselsdag/
fernisering d. 15. 11. 

Hele dagen. For alle  
efter kl. 15:00-16:30 

Hente nisser d. 30.11. 09:30-10:30 

Julefrokost d. ?.12. 09:30-11:30 

Lucia d. 13.12. For alle  
efter kl. 15:00-17:00 

Juletræsfest d. 21.12. 09:30-10:30 
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Tøj / påklædning / skiftetøj 
Valhalla er en institution, hvor vi er meget 
ude året rundt. Sørg derfor for:  

• at der altid er det rigtige tøj med til 
årstiden 

• at der er nok skiftetøj 

• at jakker og trøjer er UDEN farlige 
snore 

• at alt det tøj der er med i Valhalla 
også gerne må blive beskidt (ingen 
fine gå-i-byen-sko eller sarte  
læderstøvler). 

Vi arbejder meget med børnenes selvhjul-
penhed. Derfor er det også vigtigt at bar-
nets tøj er så nemt som muligt at komme 
af og i – eks. er sko/støvler med velcro at 
foretrække frem for dem med snørebånd. 
Hvis barnet har beskidt tøj med hjem her-
fra, lægger vi det i en plastikpose. 
Vær opmærksom på, at ’lorte’-bukser også 
kommer med hjem ’i hel tilstand’, så tjek 
lige indholdet inden det puttes i vaskema-
skinen! Det er bestemt fra sundhedsmyn-
dighederne, at vi ikke må skylle bukserne.  
 
Da vi ikke har tørreskabe, og alle gardero-
ber ikke har varme under, vil vi bede jer 
om at tage det våde tøj og støvler med 
hjem og tørre til næste dag. 
Er I i tvivl om, hvad der er det rigtige tøj 
så spørg personalet, de har stor erfaring 
med det. 
Det er et forældreansvar, at der er skifte-
tøj til barnet. Valhallas eget udvalg er  
meget begrænset. 
Hvis der er navn i alt barnets tøj, så er 
chancen for at det bliver væk noget  
mindre. 

 
På AULA finder du nyttig information –  
både af generel karakter, men også helt 
aktuelle fotos og informationer fra de en-
kelte grupper. I aktivitetskaldenderen, fin-
der du datoer for kommende arrangemen-
ter for hele huset. Det er også via AULA, at 
du kan melde dit barn syg.  
 
Hvis du ændrer adresse, telefonnummer, 
eller der sker ændringer i børnenes stam-
data for eksempel stivkrampevaccine og 
lignende. Er det forældres ansvar at opda-
tere AULA med informationen, da det er 
der, vi henter vores information og kon-
taktoplysninger. 
 
Ved begge indgange har vi tavler med al-
men forældreinformation. Det er også her 
vi orienterer om smitsomme børnesyg-
domme. Her hænger vi også sedler op, 
hvis vi har behov for at vide om jeres 
fremmøde for eksempel i forbindelse med 
forældrearrangementer. 
 
Komme og gå tider 
På skærmene, i fællesrummet for vugge-
stuen og i gangen for børnehaven, skal I 
hver dag ’klikke jeres barn ind’ og skrive 
hvornår I henter, om andre end jer selv 
henter og andre vigtige informationer til 
os. Når I laver legeaftaler med andre børn/
forældre, er det vigtigt, I skriver det i be-
skeder, da vi IKKE må udlevere barnet til 
andre end dem, vi har fået besked om. 
Ved legeaftaler skal i huske at skrive det i 
beskeder og krydse det pågældende barn 
ud som I tager med hjem  
 

Det er meget vigtigt for os, at denne pro-
cedure bliver fulgt – komme/gå-oversigten 
er eksempelvis ekstremt vigtig for os i til-
fælde af brand. 

Praktiske ting 

Information/kommunikation 
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Oprydning 
Hjælp gerne børnene med at holde orden i 
deres garderoberum så alt er væk fra gul-
vet – af hensyn til rengøringen. Gardero-
berne rengøres ekstra på forskellige dage, 
derfor skal I tømme jeres barns garderobe 
for alt én gang om ugen – vi giver besked 
om hvilken dag, det foregår hvor.  
I børnehaven hvor der er kurve, vil vi bede 
jer om hver fredag at sætte kurven i vin-
dueskarmen/ reolen og åbne lågen til rum-
met. 

Mandag sætter I kurven med opfyldt skifte 
tøj klar til en ny uge!  

 
Tøjanbefalinger 
Disse tøjanbefalinger har vi gode erfarin-
ger med: 
Vi forventer, at børnene hver dag har rele-
vant tøj med til vejret og en nødvendig 
mængde skiftetøj. Vi har et meget be-
grænset udvalg af lånetøj, og mange børn 
foretrækker deres eget tøj.  
Det vigtigt, at tøjet er nemt at håndtere i 
forhold til barnets alder, for det hjælper 
barnet til selv at tage tøj af og på. Det 
styrker selvstændighed og motorik og bar-
net får en god succesoplevelse af at kunne 
selv. 
 
Specielt om tøj i vuggestuen 
Regnbukser med seler til helt små børn. 
 
Overtræksfutter til børn, der ikke går. 
 
Op til to år: Flyverdragt med to lynlåse. 
 
Bodystocking til børn under to år — når 
børnene selv begynder at blive interesseret 
i at komme på toilettet, anbefaler vi at de 
får underbukser på, de er lettere at hånd-
tere for barnet. 
 
Stramme bukser forhindrer selvhjulpen-
hed. 

 
Snore i jakke/hue m.v. og halstørklæ-
der er ikke tilladt, da det udgør en kvæl-
ningsfare.  
Overalls: fint til helt små børn, men for-
hindrer større børn i deres frie bevægel-
sesmønster.  
Flyverdragt: Helst heldragt op til 5-6 års 
alderen. Rummelig og med én lynlås, der 
åbnes til skridtet. Kropslængden skal helst 
være rigelig stor, ellers kan det være 
svært for barnet at krænge den af og på. 
(Undlad at vaske med skyllemiddel, da det  
ødelægger stoffets vandafvisende effekt). 
Regntøj: Blød kvalitet, der ikke hindrer 
barnets muligheder for bevægelse. Det 
skal også være rummeligt, så der kan væ-
re tykt tøj eller flyverdragt under (ca. 2 
nummer for stort). Regnbukserne skal 
kunne komme udover støvlerne, så elastik 
er godt, men det må ikke være for stramt. 
Hue: Elefanthuer anbefales, enten dobbelt 
bomuld eller uld med bomuldsfor. Den skal 
overflødiggøre brug af halstørklæde, som 
er upraktisk og farligt.  
Vanter: Barnet skal selv have mulighed 
for at tage sine vanter på. Små børn bør 
bruge luffer, og de må gerne kunne træk-
kes udover flyverdragten. Store børn kan 
bruge fingervanter, når de selv kan tage 
dem på. Det er bedst med vandtætte van-
ter. Der skal ligge et ekstra par i gardero-
ben. 
Støvler: Varme, vandtætte støvler, som 
ikke er for snævre i skaftet og uden be-
sværlige knapper eller spænder. Snøre-
bånd kun til børn der er klar til selv at bin-
de sløjfer. 
Hjemmesko: er en rigtig god idé i vinter-
halvåret, da der tit er vandpytter på gulvet 
og kold træk i garderoben. Giv hjemme-
skoene på inden aflevering, husk navn i! 
Skiftetøj: Altid minimum to komplette sæt 
til hele kroppen. Ved toiletøvning: Dobbelt 
op på bukser, underbukser og strømper. 
Tjek hver dag, om der er skiftetøj til næste 
dag.  
 
Husk tydeligt navn i tøj og sko! 
 
Se tøjanbefalinger for åstiderne på  
næste side. 
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Forår 
Termotøj, regntøj, gummistøvler, tynd 
hue, tynde vanter 
 
Sommer 
Solhat, evt. langærmet tynd skjorte, regn-
tøj 
 
Efterår 
Regntøj, termotøj, gummistøvler, tynd 
hue, tynde vanter, fleecetrøje, sko og 
støvler med velcro. 
 
Vinter 
Flyverdragt, evt. regntøj m. fór, vinter-
støvler, termostøvler, tyk trøje, hue, van-
ter 
 
Overvej, om dit barn i en periode har brug 
for ekstra overtøj, fx i forbindelse med toi-
lettræning.  
Vi anbefaler regnbukser uden seler til 
børn, der er renlige eller øver toiletbesøg. 
  
Tøjet skal være let at komme i, passe i 
størrelsen, være vind– og vandtæt og rart 
at have på. 
 
Ting forsvinder på mystisk vis, men det 
med navn i dukker som regel op igen. 
 
Legetøj  
Børnehaven må som udgangspunkt ikke 
medbringe legetøj. Det skyldes både sik-
kerhedsmæssige grunde og pædagogiske 
overvejelser. Vi skriver ud, når der er  
dage/temadage, hvor børnene kan med-
bringe legetøj. I snevejr, er det selvfølgelig 
i orden at medbringe sin egen kælk, dog 
må den ikke have snor. 
Sovebamser, suttteklude mv. i vuggestu-
en, betragtes ikke som legetøj og må ger-
ne medbringes. 
  
Det skal understreges, at Valhalla ikke 
har noget ansvar for ødelagt eller 
bortkommet legetøj 

 

 

Fravær og sygdom 

Af hensyn til dagens aktiviteter, vil vi ger-
ne have besked på via AULAS komme-gå 
registreringen før kl. 9.00, hvis jeres barn 
er sygt, kommer senere eller har en fridag. 
Husk også at tilmelde/raskmelde barnet 
igen i Komme/gå-modulet. 
 
I en daginstitution er der mange børn på 
forholdsvis lidt plads. Derfor spredes smit-
te hurtigt, så det er vigtigt, at syge børn 
bliver hjemme, til de er helt raske, for at 
undgå at sygdomme kører i ring. 
 
Bliver jeres barn sygt med smitsom syg-
dom, vil vi gerne have at vide, hvad det 
fejler, så vi kan informere andre forældre. 
 
Bliver jeres barn sygt, mens det er i Val-
halla, kontakter vi jer, så I kan afhente 
barnet. 
 
I tilfælde af diarré / opkast, må barnet 
først komme i Valhalla igen et døgn efter, 
at det er ophørt. 
 
I tilfælde af penicillinbehandling må barnet 
komme, når det er i behandling, og når 
dagsformen tillader det. 
Udover ved kroniske sygdomme, må per-
sonalet ikke give medicin (herunder peni-
cillin). 

  

Kære forældre 

Dette var en hel masse information 
om os i Valhalla. 
Er der noget I er i tvivl om, eller gerne 
vil have uddybet, så spørg os endelig! 

 

Venlig hilsen 
Valhalla 
Januar 2022 


