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Kære forældre 

Hjerteligt velkommen til jer og jeres børn i Stengården Hestehaven. Først og 
fremmest glæder vi os over, at I har valgt vores vuggestue og vi ser frem til et 
samarbejde, med jer om jeres børns udvikling og trivsel. I har ALTID mulighed for 
at spørge os i vuggestuen, men her er en lille guide til praktisk information og 
samtidig et indblik i vores hverdag.  
 

AFLEVERING: 

For at give jeres barn så god en start på dagen som muligt bedes I kontakte én af 

os, når I ankommer. På denne måde ved vi, at barnet er kommet, og vi får ligeledes 

mulighed for at hjælpe barnet med at tage afsked. Derudover er det også rigtig 

vigtigt at I tjekker ind på Daycare, og får skrevet tidspunktet for afhentning. Dette 

giver os mulighed for at planlægge dagen for jeres børn, på den bedst mulige 

måde.  

 

MORGENRUTINE:  

Institutionen åbner kl. 06:30, her er der fælles morgenmad på Brumbassestuen. Kl. 

7:30 går børnehaven ned i egne lokaler, herefter åbner vi op for de andre stuer 

således, at børnene kan søge ud i andre rum. Kl. 8:30 har stuerne fordelt sig, og 

der serveres friskbagt brød; denne stille stund vægter vi højt, da den giver 

mulighed for gode samtaler med børnene. Hvis I afleverer jeres barn, imens vi 

sidder og spiser, er det vigtigt, at børnene bliver afleveret stille og roligt. I 

forlængelse af formiddags-maden holder vi dagligt samling på stuerne. Det er 

meget forskellige hvad de enkelte stuer er optaget af, og I er altid velkommen til at 

spørge ind til indholdet hos personalet. 

 

FROKOST:  

Børnene får hver dag serveret frokost, dette bliver lavet i vores eget køkken her på 

Stengården. Vi serverer en sund og varieret kost, og sikre at børnene altid går 

mætte fra bordet.  

 

MIDDAGSSØVN:  

De børn som har behov for en formiddagslur bliver puttet ud mellem 8:00 og 8:30. 

Omkring 1-årsalderen begynder vi så småt at tage denne lur fra dem; vi vurdere 

naturligvis dette ud fra det enkelte barn. Efter frokosten bliver de mindre børn 

puttet i barnevogne, imens de ældre børn sover inde på madras. Medbring gerne 

sovedyr, sutter eller andet barnet føler sig tryg ved og plejer at sove med; alt med 

navn på. Vi aftaler løbende hvor lang tid jeres barn skal sove, og om der stadigvæk 

er et behov for en middagslur.  

 

AFHENTNING:  

Når barnet afhentes, er det vigtigt at I får sagt farvel til en voksen, samt får trykket 

jer ud af Daycare. Dette er både en god afslutning på dagen, men det sikre også at 

personalet har styr på hvor alle børne befinder sig. Er jeres barn midt i en leg når I 

kommer, forventer vi at I hjælper dem med at rydde op efter sig. 

 

Af hensyn til rengøring forventer vi at I hjælpe til med at holde orden på jeres 

børns rum ved at efterlade rummet ryddeligt og fodtøjet sat op på bænken. 

 

RENLIGHED:  

I skal selv medbringe bleer til jeres barn og det er vigtigt at der altid er fyldt godt 

op. Når jeres barn er ved at løbe tør, skal I nok modtage en besked inden da 

således, at I kan nå at medbringe en ny pakke. Beskeder gives privat over Daycare. 

Vi skifter børnene efter behov, og i forbindelse med frokost og efter deres lur. Når 

børnene bliver lidt ældre, vil vi begynde stille og roligt, i samråd med jer, at vænne 

børnene til at gå på toilettet, også selvom de stadigvæk bruger ble. På denne måde 

giver vi børnene en stille og rolig overgang, fra ble til toilettet.  

 

TURDAG:  

Når børnene kommer ind på skildpaddestuen, har de en ugentlig tur dag; her skal 

de medbringe en lille madpakke og drikkedunk. Der opfordres til, at madpakken 

indeholder sund og mættende kost. Den må ikke indeholde slik eller kage, men 

ellers blander vi os ikke i indholdet. Den mad der ikke bliver spist, bliver liggende i 

madkassen, så det er muligt for jer at bedømme jeres børns appetit. Madkassen og 
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drikkedunken skal børnene have med i en lille rygsæk, som de selv kan bære, her 

lægges også skiftetøj og ekstra bleer. 

 

SYGDOM: 

Ved feber (37.8), opkast og diarré, må jeres barn først komme tilbage i institution, 

når det har været symptomfri i mindst 24 timer. Det vil f.eks. sige, at hvis jeres 

barn bliver sendt hjem mandag kl. 10:30, så må de først komme tilbage i institution 

om onsdagen, såvel at de har været symptomfri dagen forinden. 

 

Børn kan sagtens være syge uden at have feber, og vi vurdere altid barnet ud fra 

dets almene tilstand. 

 

MEDICIN: 

Hvis der er behov for børnene, får medicin mens de er i institutionen, skal det 

informeres til personalet forinden. Medicinen skal desuden medbringes i original 

emballage med navn, cpr-nummer og ordination fra lægen. Vi giver ikke 

smertestillende og febernedsættende medicin.  

 

TØJ: 

Stengården Hestehaven er en naturinstitution, dette betyder vi er ude hver eneste 

dag, og i godt vejr er vi ude hele dagen. Derfor må I forvente beskidte glade børn. 

Til gengæld forventer vi børnene altid har: skiftetøj, indesko (mest til vinter), 

regntøj og gummistøvler, overtøj og fodtøj efter årstid. Husk altid at skrive navn i 

tøj og sko.  

 

PERSONALE: 

Brumbasserne: 

Louise Harritz, Charlotte W. Bidstrup, Lillian Olesen, Jytte 

Vibild & Heidi H. Magnussen. 

 

Lopperne: 

Majken Christiansen, Lea Margrit & Anders B. Pedersen. 

 

Skildpadderne: 

Anders I. Jensen, Pernille E. Pedersen Karina Meyer, 

Christopher Jacquet & Jinnie Storbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen 
- Hverdagen på Stengaarden 
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