
Tillykke med pladsen og velkommen til Rudme Friskoles børnehave og vuggestue

Intro
I har valgt en plads til jeres barn i Rudme friskoles børnehave og vuggestue, vi håber, det er et aktivt
tilvalg, og at I således er indforstået med vores profil og positivt vil medvirke til at understøtte det liv,
der danner rammen om vores hverdag.
Det har stor betydning for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse, at vi arbejder i samme
retning – og at I har tilliden til, at vi med vores pædagogiske indfaldsvinkel kan skabe trygge
rammer og en indholdsrig og udviklende hverdag for jeres børn.

Inden I starter
Når I har indskrevet jeres barn hos os, og tiden nærmer sig opstart, tager vi kontakt til jer for, at
invitere jer til en opstartssamtale.
Ved denne samtale deltager gerne lederen samt en pædagog. Formålet er at afstemme forventninger til
opstart, høre om jeres barns start på livet, rytmer, kost, sovevaner, særlige hensyn, eventuelle allergier
og lign. Ved samtalen aftaler vi endnu et besøg inden den rigtige start, hvor jeres barn er med, så jeres
barn og den voksne, der skal tage imod første dag, har mødt hinanden. Det skaber lidt tryghed at der
allerede er en lille relation. mellem barn og voksen.
Opstartssamtalen og det første besøg med jeres barn kan evt. blive slået sammen. Det aftaler vi, ved
den første kontakt.

Når I starter
Når I kommer første dag, har vi gjort en garderobeplads klar til jeres barn.
Nye forældre får:
• En folder vedr. Rudme friskoles skole, børnehave og vuggestue
• En anmodning om cykel tilladelse, da vi benytter el-ladcykler
• En anmodning om fototilladelse

Modtagelsen – opstarten
Modtagelsen eller opstartsforløbet for jeres barn vil være forskellig, afhængig af jeres barns alder, når
det starter, ligesom det har betydning om det tidligere har været i institution eller om der er tale om
overgang fra vuggestue til børnehave.
Et opstartsforløb vil altid variere i tid og være afhængig af det enkelte barn. Vi anbefaler, I afsætter en
uge til 14 dage.
Ved enhver opstart har det betydning, at vi har fået talt sammen, så vi i fællesskab kan give jeres barn
den bedst mulige opstart, hvor vi sikrer at jeres barn bliver tryg ved de voksne, og at I forældre også er
trygge og har tilliden til, at vi vil tage bedst muligt vare på jeres barn og yde den fornødne omsorg.

Opstart i vuggestue
Det er en stor omvæltning for jeres barn, at starte i vuggestue med mange nye indtryk og nye
mennesker, at forholde sig til og for nogle af jer forældre, vil det være det første møde med en
daginstitution.
Vi anbefaler som udgangspunkt flg. plan.

Uge 1
De første par dage er I her sammen med jeres barn i tidsrummet kl. 9 -10/10.30



Efterfølgende ser vi sammen, hvornår jeres barn føler sig tryg nok ved pædagogen, til at I kan gå i ca.
20 minutter - for så at komme tilbage og hente barnet med hjem. Dette er den første lille øvelse, hvor
jeres barn oplever, at I siger kort og tydeligt farvel, og at I kommer igen – for at hente. Indenfor den
første uge anbefaler vi, at I bliver og spiser med, bliver omkring formiddagsluren eller middagsluren
og også er med på en lille formiddagstur.
Uge 2
Vi anbefaler, at jeres barn har nogle kortere dage, f.eks. fra kl. 9-14, og at I er til rådighed, så vi hurtigt
kan få fat i jer. men alt er efter aftale med personalet.
Måltider – kost
Vuggestuen har fuld forplejning, der serveres et
morgenmåltid slutter kl 7.30
Middagsmad starter ca. kl. 11
Eftermiddagsmad starter ca. kl. 14.00

Ydermere har vi udarbejdet et skriv omkring al praksis info vedr. opstart i vuggestuen, som i forældre
vil få udleveret ved første samtale inden opstart.

Sovetid - sengetøj
De små vuggestuebørn – frem til 2 års alderen, sover udenfor i barnevogn under overdækkede
terrasse. Når børnene nærmer sig 2 år, og viser sig klar til det, er middagsluren indenfor i
grupperummet.
For at skabe den størst mulige tryghed for jeres barn, beder vi jer forældre medbringe dyne med
betræk, et vattæppe eller lign. samt evt. pude hjemmefra, så jeres barn kan opleve genkendelse til
hjemmet gennem sanseindtryk – og opleve trygheden ved dufte mm. hjemmefra.
Det gælder for børn, der sover ude såvel som inde. I skal selv medbringe barnevogn.
Det vil være jeres opgave som forældre, at vaske betræk eller tæpper jævnligt og evt. og gerne
sammen med jeres børn lægge sengetøjet på plads i skabet.
I er meget velkomne til også at medbringe en bamse, sutteklud eller lign., som vil kunne give jeres
barn en tryghed i forbindelse med luren.

Sutter
I skal selv medbringe sutter - med navn - til jeres barn. Tag gerne et par stykker med i reserve.

Opstart i børnehave

For de børn, der kommer fra vores vuggestue.
Børnene er langsomt blevet tilvænnet børnehaven, ved at deltage i ture og aktiviteter i modtagende
børnefællesskab. Der er imidlertid meget nyt at forholde sig til ved overgangen fra vuggestue til
børnehave, og vi anbefaler, at jeres barn i de første par uger har nogle kortere dage.
Der bliver holdt en overgangssamtale med jer forældre ca. 1 måned før skiftet - med deltagelse af en
pædagog fra vuggestuen samt modtagende pædagog i børnehaven.

For de børn, der kommer fra en anden vuggestue, dagpleje eller børnehave
Det kan være en stor omvæltning for jeres barn, at skifte institution og skifte fra at gå i vuggestue eller
dagpleje til børnehave, hvor der er færre voksne, flere store børn og et højere aktivitetsniveau.



Et opstartsforløb kan varierer fra barn til barn, men vi anbefaler som udgangspunkt, at I afsætter 1 uge
og anbefaler, at jeres barn har nogle kortere dage f.eks. fra kl. 9-12
Et forløb kan se ud som følger:
Første dag: I er her sammen med jeres barn i tidsrummet kl. 9.00-11.00
Anden og tredje dag: I er her sammen med jeres barn i tidsrummet kl. 9.00-12, hvor I bliver og spiser
frokosten med. I kan i løbet af dag 3 gå en lille tur, trække jer tilbage med en kop kaffe, avisen eller
lign.
Fjerde dag: I er her fra kl. 9.30-10, hvorefter I kan gå frem til kl. 14
Femte dag: I er her fra kl. 9.30-10, hvorefter I kan gå, frem til frugt måltidet er slut omkring kl. 14.30

Jeres barns mulige reaktion på start i vuggestue og børnehave
Jeres barn vil måske, under modtagelsen, opleve det som svært
• At føle tryghed sammen med den tilknyttede pædagog
• At være i institutionen uden jeres tilstedeværelse
• At spise i institutionen i den første periode
• At sove i institutionen
• At være fuldtids-institutionsbarn

Børn reagerer forskelligt på det at starte i institution. For nogle børn kommer reaktionen indenfor de
første uger, og for andre kan der gå adskillige måneder. Det er forventeligt og helt almindeligt, at jeres
barn reagerer.

Når I siger farvel
Det er vigtigt, at I gør afskeden kort, enkel og tydelig. Jeres barn vil aflæse jeres adfærd, og det har
betydning, at I signalerer, at I er trygge ved situationen. Det kan forvirre jeres barn meget, hvis I går
og kommer tilbage flere gange eller siger farvel uden at gå. Overvej derfor hvordan farvel rutinen skal
være.
Det er en god idé, at I afleverer jeres barn aktivt til de voksne, hvilket kan signalere til jeres barn, at I
har tillid til os, og at det nu er os, der passer barnet.
I er altid velkomne til at ringe hertil, for at høre hvordan det går – hvilket især kan være rart, hvis jeres
barn græd, da I gik.

Tre-måneders samtale
Efter ca. 3 måneder tilbyder vi jer en samtale omkring, hvordan modtagelsen af jeres barn har været,
og hvordan jeres barn trives i vuggestuen eller børnehaven. Denne samtale er et tilbud, hvis der er
behov.

Generelle praktiske informationer

Mødetid
Vi har i reglen ingen fast mødetid, men for at få dagligdagen til, at kører bedst muligt, er det
fordelagtigt at modtagelses forløbet, er senest kl. 9.30, hvor i har sagt farvel til jeres barn. Dette er af
hensyn til at skabe ro omkring børnene og for at kunne starte dagens pædagogiske aktiviteter, uden at
skulle gå til og fra og tage aktivt imod børn, hvilket vil være meget forstyrrende for de børn, der er
mødt ind.
Ture ud af huset opstartes fra kl. 9.30. Vi venter ikke og modtager kun børn på turen – efter
forudgående aftale.



‘Vi beder jer melde tidligst muligt til Rudme friskoles børnehave og vuggestue, hvis jeres barn holder
fri eller er syg. Det giver os mulighed for, at tilrettelægge dagen og fordele vores ressourcer bedst
muligt – når vi tidligt kan danne os overblikket over dagens fremmøde.

Dagens rytme

Om morgenen fra 6.30 til kl. 9.00
Børn og voksne møder ind. Vi starter, de fleste af årets dage med at modtage børn indenfor,
efterhånden som børnene og de voksne møder ind, så samler vi os, leger, læser bøger, tager imod, har
små aktiviteter….Børnene er i det store fællesskab.

Om formiddagen fra 9.00 til 11.00
kl. ca. 9.00 hverdag samles alle børn sammen med de voksne i en rundkreds. Her bliver der talt om
forskellige emner ud fra et børneperspektiv, vi har sanglege, emner som optager børnene og vi lære at
tage hensyn til hinanden og begå os i større fællesskaber ved F.eks at vente på hinandens tur til at tale
og lytte til hinanden.
Det er også i dette tidsrum at de vokseninitierede aktiviteter sættes i gang. at vi tager på ture i skoven
og meget mere. Andre gange leger vi bare.

Omkring kl. 11
spiser vi frokost. I middagsstunden har børn, der har behovet, mulighed for en middagslur. De øvrige
børn er i det store børnefællesskab på legepladsen, hvor udgangspunktet er børneinitierede lege og
også lege og aktiviteter sat i gang af voksne.

Eftermiddag Fra omkring kl. 14
får børnene tilbudt et frugtmåltid bestående af frugt og grønt. Herefter leger børnene i små og store
fællesskaber.

Whiteboard Tavlen i garderoben
Vi skriver på,  whiteboard tavlen eventuelle fødselsdagshilsener og andre informationer samt nogle
korte stikord til hvilke formiddagsaktiviteter, der har været på programmet.

Renlighed
Børnehavebørn der endnu ikke har lagt bleen, skal selv medbringe bleer.
Det vil være en stor fordel for jeres barn, hvis det er renligt, når det starter i børnehaven. Udover at det
giver jeres barn en større frihed, er det bedre foreneligt med et aktivt børnehaveliv/udeliv.
Det handler om, at motivere jeres barn til at bruge toilettet og ikke forpasse det – muligvis korte -
øjeblik, hvor jeres barn viser interesse. Hvis man tænker at starte renligheds træning med sit barn kan
det anbefales at bruge en ferie el. på dette, for at få lagt nogle gode rutiner og vaner ind over en
længere periode. Vi starter samarbejdet med jer om renlighedstræningen - i vuggestuen.

Tøj – beklædning
Jeres barn skal have minimum 2 sæt komplet skiftetøj i garderoben.
I garderoben er der videre brug for praktisk overtøj, 2 sæt af hver – afhængig af årstiden; skiundertøj
regntøj, termotøj, fleecetrøje, vandtæt flyverdragt, hue, vandtætte vanter! og evt. halsedisse. Vandtætte
vinterstøvler, gummistøvler, sko, sandaler og hjemmesko. Påklædningen skal være;



• Praktisk, så jeres barn har mulighed for at bevæge sig frit
• Nem at iføre sig, så børnene kan øve sig i - og også blive selvhjulpne

Der må, af hensyn til jeres barns sikkerhed, ikke være snore i hætter og huer, og jeres barn må ikke
bruge tørklæder og halssmykker.
Navn i tøj og sko – og ryddelig garderobe
Det er vigtigt, at der er tydeligt navn i alt tøj og fodtøj. På den måde kan I bedre sikre jer, at jeres barn
får det rigtige på, slippe for alt for mange ærgrelser over, at noget bliver væk - og vi kan spare tid i
hverdagen på at finde rette ejermand til alle de stykker tøj, der er i spil med 33 børn i huset. Glemt
navnløst tøj vil blive lagt i glemme kurven.

Det er jeres ansvar
At holde orden i jeres barns garderobe. Tjek gerne op hver dag, når I henter/bringer, at garderoben er
intakt, så jeres barn kan finde tingene og får mulighed for at være selvhjulpen. Og naturligvis også for
at hjælpe rengøringen, så der ikke ligger tøj og sko på gulvet

Legetøj
Vores retningslinje er, at børnene ikke skal tage legetøj med hjemmefra. Vi oplever, det kan skabe
konflikter mellem børnene, være middel for den enkelte til at skabe sig status, være problemfyldt for
barnet, hvis legetøjet bliver væk og hæmmende i forhold til at kunne lege frit, fordi barnet passer på
og værner om sine ting.
Der kan være børn, der i en overgangsperiode har brug for at have en lille ting med hjemmefra – for
trygheden og for at knytte de to verdener sammen. I givet fald jeres barn har det sådan, er det en aftale
I forældre laver med det pædagogiske personale.
Nogle børn kan have lyst til eller brug for, at medbringe noget hjemmefra, de gerne vil vise frem, når
de kommer.
Det er selvfølgelig helt fint. Her vil vi bede jer tage tingene med, når I siger farvel.

Fødselsdage
Vi kan afholde jeres barns fødselsdage her i huset, hvor I selvfølgelig er hjertelig velkomne til at
deltage. Det kan evt. være et arrangement i forbindelse med eftermiddagens frugtsamling. eller i
vuggestuen ved formiddagstid inden middagssøvnen
I er meget velkomne til, efter aftale med personalet, at medbringe fødselsdagsboller, kage eller anden
snack. Vi dækker et festligt bord og holder en samling, hvor vi synger fødselsdagssang og hylder
fødselaren.
I børnehave grupperne tager vi også gerne på hjemmebesøg i anledning af fødselsdage. Her har vi
mulighed for at tage af sted med en gruppe på seks børn. Vi har sat antallet til seks børn, da det er,
hvad vi kan have i vores el lad-cyklen og er en passende mængde børn i forhold til ikke at overbelaste
børnehaven ved at tage et personale væk. Børnehaven medbringer en fælles gave

Det er gerne vældig hyggeligt, sjovt og også betydningsfuldt for børnene, at komme hjem til deres
kammerater. Det er altid en god idé at aftale forløbet ved hjemmebesøget med personalet og afstemme
forventningerne til dagen.

Madpakker
Vi har ingen fastlagt kostpolitik. Det er op til det enkelte barns forældre, at bestemme hvad deres barn
har med i madkassen Så har man et barn der ikke spiser så meget af sin madpakke anbefaler vi, at man



nøjes med kun at putte det sunde og nærende mad i madpakken og sorterer snacks og andre lækkerier
fra. Man kan evt også tilbyde madkassen igen, hvis barnet er sulten når det kommer hjem.
Syge børn
Vi følger i hovedlinjer sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det betyder,  at vi ikke modtager syge børn i
institutionen. Jeres barn skal være feberfrit og i stand til at følge hverdagen og de planlagte aktiviteter.
Det vil altid bero på personalets skøn, hvornår jeres barn er for sygt til at være her, og vi vil tage
kontakt til jer, for at bede jer om at hente jeres barn.
Såfremt jeres barn er blevet syg derhjemme, beder vi jer give besked til institutionen, så vi er
orienterede, og har mulighed for at sende sygdom opslag vedr. eventuel smittefare ud på Viggo - til de
øvrige forældres orientering. Vi må ikke give medicin til jeres barn, medmindre der er tale om en
kronisk sygdom eller livsvigtig medicin. I disse tilfælde skal der foreligge en særaftale med
personalet, der bl.a. skal indeholde en lægelig bekræftelse samt instruktion.

Solpolitik
I perioden april til september er vi opmærksomme på UV indekset. Når UV indekset er over 3, smører
vi jeres barn efter frokost med vandfast solcreme - faktor 15.
Vi forventer, I har smurt jeres barn i tilsvarende solcreme hjemmefra, og at jeres barn har tøj på, der
beskytter mod solen – Vi forventer videre, at jeres barn medbringer en solhat.
Vi sikrer, at jeres barn har mulighed for at opholde sig i skygge de mest udsatte timer af dagen.

Forældresamarbejdet
Vi lægger stor vægt på, at have en god dialog med jer i hverdagen og en tæt kontakt, der skal sikre, at
I oplever institutionen som et godt og trygt sted at aflevere jeres barn.

Forældresamtaler
Udover 3-måneders samtalen tilbyder vi én årlig samtale med udgangspunkt i jeres barns trivsel,
udvikling, læring og dannelse. (Ved disse samtaler inddrager vi eventuelle sprogvurderinger, motorik
screeninger eller drøftelser omkring skolestart. I har altid mulighed for – efter behov – at efterspørge
en individuel samtale, ligesom vi altid vil tage kontakt til jer, såfremt der er noget, vi har brug for at
drøfte med jer omkring jeres barn.
Vi opfordrer jer til at stille spørgsmål i dagligdagen, hvis der er noget, der undrer jer, eller I har en
bekymring om dette eller hint i forhold til jeres barns trivsel og udvikling

Stort fælles forældremøde
Vi holder hvert år i marts et stort fælles forældremøde, hvor der er også er valg til vores aktive
forældreråd.

Forældrerådet 
Som forældre i børnehaven og vuggestuen kan du tage del i forældrerådet, som er bindeleddet mellem
institutionen og forældrene.
I dialog med den daglige leder drøfter forældrerådet forældrenes perspektiver og forslag til tiltag, der
kan styrke institutionen.



Kommunikationssystemet Viggo
Viggo er vores digitale kommunikationssystem, der rummer en del funktioner, der understøtter og
supplerer den daglige dialog med jer forældre. I vil blive koblet på vores kommunikations system ved
opstart i børnehaven eller vuggestuen.

Børnehave & Vuggestue åbningstider

Mandag kl. 06.30 - 16.45
Tirsdag kl. 06.30 - 16.45
onsdag kl. 06.30 - 16.45
Torsdag kl. 06.30 - 16.45
Fredag kl. 06.30 - 15.45

Lukkedage, ferier og fridage.

Uge 7. - vinterferien.
Uge 29, 30 og 31 - sommerferien.
Uge 42 - efterårsferien.

Vi har lukket mellem jul og nytår (fra den 24. december til den 1. januar, begge dage inkl.).

Vi har lukket på alle helligdage i løbet af året.

Der vil kunne forekomme en lukkedag i foråret og/eller efteråret. Dette vil være en fredag som bruges
som pædagogisk temadag for personalet.
Dagen varsles ca. 3 måneder før.

Da vi har et ønske om at udnytte vores ressourcer bedst muligt vil der være dage, som ligger i
forbindelse med ferie og helligdage, hvor vi vil bede jer om at melde ind hvorvidt I har behov for
pasning eller ej.

Vi håber, at I og jeres barn vil falde rigtig godt til her og håber på
et godt og konstruktivt samarbejde.

Venlig hilsen
Personalet, Rudme friskoles børnehave og vuggestue

Telefonnummer: 6262 4676
Tryk 1. for administrationen
Tryk 3 for børnehave og vuggestue


