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En god start på dagen og livet; 

 
Vi giver børnene alderssvarende udfordringer, 

lærer dem at udvise rummelighed, og viser bør-
nene, hvordan man deler værdien af de små og 

store øjeblikke. 
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Velkommen til Smilehullet 

Smilehullet er en kommunal institution og en del af Beder-Malling dagtilbud. Vi har 3 vuggestue-

grupper for de 0-2 årige, og 3 børnehavegrupper for de 3-6 årige. 

 

Kendetegnende for Smilehullet er, at vi arbejder for at skabe trygge, glade og robuste børn. Vi værd-

sætter et miljø, hvor der er mulighed for, at venskaber kan blomstre, og hvor man bliver inspireret 

til leg, læring og fællesskab. Hos os skal det være rart at komme, og alle skal opleve, at de er vel-

komne - børn såvel som voksne.  

Vi giver børnene alderssvarende udfordringer, lærer dem at udvise rummelighed, og viser børnene, 
hvordan man deler værdien af de små og store øjeblikke. 
 

Kontakt  

Smilehullet 

Fuldenvej 140 

8330 Beder 

 

Telefon 

Vuggestuen 

Rød stue 2459 4605 

Blå stue 2459 4607 

Gul stue 2459 4609 

 

Børnehaven 

Hovednummer 5183 7309 

 

Pædagogisk leder 

Annette Ladefoged Schiønning  

Mail anlads@aarhus.dk  

Telefon 4185 8013 

  

mailto:anlads@aarhus.dk
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Åbningstider 

Smilehullet er åbent i tidsrummet 06:30 – 17:00 fra mandag til torsdag og fra 06:30 - 16:30 fredag. 

 

Vi har i dagtilbuddet lukket på helligdage. En aktuel oversigt over lukkedage findes på vores hjem-

meside. Derudover tilbydes der fællespasning i hele dagtilbuddet i forbindelse med jul, påske, dagen 

efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag samt uge 29 og 30. Find datoer og deadlines for tilmelding på 

ForældreIntra eller på opslagstavlen ved indgangen. Tilmelding til fællespasning sker ved at sende 

en mail til pædagogisk leder Annette.  

Modulvalg 

Ved indmeldelsen af jeres barn har I foretaget et modulvalg. Dette valg har betydning for, hvordan I kan 

benytte vores åbningstider. Forældre til børn på deltid, skal aflevere et mødeskema senest en måned i for-

vejen. Spørg personalet efter et skema som I kan udfylde. Mere information om modulvalg kan findes på 

www.aarhus.dk/borger under fanen pasning, skole og uddannelse. 

Dagens gang 

I Smilehullet nyder vi forudsigeligheden i, at rammesætningen omkring de fleste dage i huset er ens, 

og derfor vil dagens gang ofte se således ud. 

 

06:30 Smilehullet åbner og tilbyder morgenmad i fællesrummet frem til 07:30 

 

07:30-09:00 Dagen begynder på stuerne og i fællesrummet. Der hygges og leges.  

 

09:00-09:30 Samling på stuerne, hvor vi synger/leger sanglege, gennemgår dagens aktiviteter og 

spiser frugt.  

 

09:30-10:30 Leg ude og inde samt planlagte aktiviteter fra gældende læreplanstema. 

 

10:30 Frokost. 

 

11:30-14:00 I Børnehaven går de fleste børn på legepladsen og de yngste sover til middag. I Vugge-

stuen sover de fleste børn til middag, imens andre går på legepladsen med børnehaven og nogle få 

børn holder middagsstund på en af stuerne. 

mailto:anlads@aarhus.dk
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14:00-16:00 Eftermiddagsmad og leg inde eller ude i begge af-

delinger.  

 

16:00-17:00 Vi samles på en stue, i fællesrummet eller udenfor, rydder op og siger tak for i dag. 

 

Traditioner 

 

I Smilehullet er traditioner vigtige, og vi arbejder for at vedligeholde dem, så længe de har betyd-

ning. 

 

Vores faste traditioner: 

• Fastelavnsfest. Vi møder alle udklædte op, og slår katten af tønden. I ugen op til fastelavn 

pynter vi Smilehullet med fastelavnsris og udklip. 

 

• Påske. Vi sår karse, går på jagt efter påskeæg, og laver påskepynt. 

• Spis med din stue. I løbet af maj/juni afholder vi fællesspisning på hver stue.  

• Sommerfest. Storebørnsgruppen optræder med teaterforestilling for resten af Smilehullet. 

Børn, forældre og personale spiser sammen. 

• Kære/nære dag. I slutningen af november inviteres børnenes bedsteforældre og andre nære 

relationer på besøg i Smilehullet, hvor vi laver dekorationer og julepynt. 

• December. Vi pynter op, bager pebernødder, synger julesange og læser kalenderhistorier. 

Vi tager også i kirke, holder julefest samt børnejulefrokost. 

Forældresamtaler 

Når barnet har været i vuggestuen samt børnehaven i 3 måneder, indkalder vi til en samtale om 

barnets trivsel og opstart. Derudover tilbyder vi en samtale i vinterhalvåret, før barnet begynder i 

skole. 

Derudover afholder vi samtaler efter behov, hvis dette er et særligt ønske fra personalet eller for-

ældrene.  

Pædagogiske mål og værdier 

Vores mål er at give børn i Smilehullet en god start på deres institutionsliv. Give børnene appetit 
på livet og evne til at leve det. Vi ønsker at give vores børn en oplevelse af, at verden er vidunder-
lig og mangfoldig. De skal tro på eget værd, og føle glæde ved at kunne selv. De skal lære sig selv  
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og deres grænser at kende, lære at tage vare på sig selv, at lytte til andre, være åbne over for de-
res omverden, samt lære at tage hensyn til andre. 
 
Vi lægger vægt på: 

- at møde børnene med en anerkendende tilgang.  
- at møde børnene som de individualister, de er.  
- at respektere børnenes følelser ved at lade dem komme til udtryk og rumme dem, støtte 

børnene ved at sætte ord på deres følelser, guide dem og være handlingsanvisende.  
- at børnene får mulighed for at gøre det de kan og selv vil.  
- at børnene får den omsorg og støtte, de hver især har brug for.  
- at vi voksne er til stede, nærværende og tydelige i vores kommunikation.  

 
Smilehullet skal være et rart sted at være for både børn og voksne. Få mere viden om vores pæda-
gogiske principper på www.dagtilbud-aarhus.dk og find Beder/Malling Dagtilbud. 
 

Nye børn 

Det er vigtigt for os, at nye børn og deres forældre føler sig trygge og velkomne i Smilehullet. Nye 
forældre får en rundvisning, hvor vi fortæller om dagligdagen i hver afdeling, måltider og andet 
relevant for nye forældre. Når jeres barn begynder i Smilehullet, aftaler I sammen med stuens per-
sonale, hvordan indkøringen skal foregå for jeres barn. Ud fra vores erfaring anbefaler vi, at I  
 
 
afsætter ca. en uge til indkøring af jeres barn. Så kan jeres barn stille og roligt vænne sig til sin nye 
hverdag.  
 
Indkøringen kan f.eks. forløbe på følgende måde:  
 
1. dag – barnet er her nogle timer sammen med den ene eller begge forældre.  
2. dag – barnet er her nogle timer sammen med en forælder og bliver og spiser frokost sammen 
med resten af børnegruppen.  
3. dag – barnet prøver at være her alene i en aftalt, kort periode. Forældrene siger farvel og forla-
der Smilehullet. Vi opfordrer dog til, at mor og far er i nærheden af en telefon, så de hurtigt kan 
tilkaldes.  
4. dag – barnet er her igen alene lidt tid. Forældrene forlader Smilehullet som 3. dag, og vi ringer 
f.eks. når barnet vågner efter lur eller efter frokost. 
5. dag – det samme som 4. dag - måske længere, alt efter aftale.  
 
Inden I går, er det vigtigt, at I siger farvel til jeres barn. Det er normalt, hvis jeres barn bliver ked af 
det, når I tager afsted. Barnet bliver ked af at tage afsked med sin sikre base, som I forældre er. 
Barnet kender ikke Smilehullet endnu og forstår ikke, hvad der skal ske. Barnet skal til at gøre den 
nye erfaring, at Smilehullet også kan være en sikker base, hvor barnet kan føle sig trygt.  

mailto:anlads@aarhus.dk
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I er selvfølgelig altid meget velkomne til at ringe og høre, hvordan det går. Det er vigtigt at poin-
tere, at ovenstående omkring indkøring er en ramme. Alle børn og forældre er forskellige, så sam-
men finder vi ud af, hvad der er lige netop jeres behov i forhold til jeres barns start her i Smilehul-
let. 

 

Smilehullets forventninger til samarbejde med forældre 

Samarbejdet med jer forældre er afgørende for det daglige arbejde med jeres barn, dets trivsel og 
dagligdag i Smilehullet. Gennem den daglige kontakt ved aflevering, og når I henter, lærer vi jer at 
kende. Samtidig får I et indblik i, hvad der rører sig i Smilehullet ved at læse på ForældreIntra, 
kigge på billederne og tale med os. Ligeså er vi altid interesserede i at høre, hvad der rører sig i je-
res lille familie, og som kan have betydning for jeres barns dagligdag eller for den aktuelle dag. 

For at sikre et optimalt samarbejde er det vigtigt, at I føler jer trygge og er tilfredse med at komme 
her i Smilehullet. Hvis I ikke har det sådan, vil vi meget gerne vide det, så vi kan handle på det. 
Nogle gange kan vores arbejdsforhold gøre, at vi har travlt, når I henter eller afleverer jeres barn.  

Er der ting I derfor ikke får sagt eller undrer jer over, så sig det til os på et senere tidspunkt, eller 
ring når I er kommet på arbejde/hjem. Trods pressede hverdage handler forældresamarbejdet om 
det fælles ansvar at sikre, at jeres barn trives, og har det godt. 

 I kan hjælpe os og jeres barn ved at: 

• Fortælle hvis barnet har sovet dårligt, ikke har spist morgenmad el.lign. 

• Sørge for skiftetøj 

• Sørge for udetøj der passer til årstiden og uden snore ved hals og nakke 

• Sætte navn i tøj, fodtøj og på sutter 

• Benytte det elektroniske afkrydsningssystem til daglige komme- og gå tider samt ved ferie- 

og fridage samt sygdom 

• Holde jeres barn hjemme indtil det er helt frisk igen efter sygdom 

• Læse opslag på tavlen i forgangen, v. stuerne og på ForældreIntra 

• Læse nyhedsbrevet 

• Møde op til aftalte samtaler, møder o. lign. 

• Komme til os hvis I har noget på hjerte – ris eller ros 

Sutter 

I skal selv medbringe sutter til jeres barn. Læg altid et par ekstra i barnets kurv. Husk også sutte-
klud, bamse el.lign., hvis barnet bruger det. HUSK navn. 

mailto:anlads@aarhus.dk
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Bleer 

Smilehullet har bleer i alle størrelser, og de er uden parfume. Vi vasker numsen med lunkent vand 
og evt. sæbe (uparfumeret) ved behov. Er numsen blevet rød, smører vi creme på, som ligeledes 
er uden parabener og parfume.  
 

Søvn  

Vi har i Smilehullet udarbejdet et notat ”principper for søvn i Vuggestuen Smilehullet”. Kort fortalt 
handler det om, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barns søvnbehov, dvs. at vi ikke vækker 
børnene, samt at vi samarbejder med jer omkring jeres barns søvn. Se hjemmesiden og ForældreI-
ntra under dokumenter.  
Nogle børn sover i krybberum eller uden for på legepladsen, andre inden for på madrasser. Det 
afhænger helt af det enkelte barns behov, temperament og alder. Nogle børn starter med at sove i 
deres egen barnevogn, og kommer senere i en af vuggestuens krybber – det aftaler vi ud fra jeres 
og barnets behov.  
 
Vi sørger for madras, sengelinned og godkendt sele. Vi har højtaleranlæg i krybberummet, så vi på 
stuerne altid kan høre, hvis et barn vågner eller græder. Derudover går vi jævnligt ud i krybberum-
met. 
 
Sovetøj til barnevogn og krybbe  
I skal sørge for, at barnet har noget blødt og behageligt sovetøj, som passer til årstiden:  
 
De ældste børn i vuggestuen sover i Tumlerummet på hver deres madras og med dyne og pude. 
Cd-afspilleren spiller afslappende musik, og der sidder en voksen hos børnene, indtil de er faldet i 
søvn. I vil altid blive orienteret inden barnet skifter fra krybbe til tumlerum.  
 

Flytning til Fuldenvej 140 

I september 2020 flytter vi til nye lokaler på Fuldenvej. Det er noget vi glæder os rigtig meget til.  
Det bliver ét fælles hus, med vuggestuen i den ene side og børnehaven i den anden side. Derud-
over får vi to puderum, et krearum og to fællesrum. På Fuldenvej hedder stuerne:  
Vuggestuen: Gul, Rød og Blå 
Børnehaven: Orange (3-4 årige), Lilla (4-5 årige) og Grøn (5-6 årige) 
 
I forbindelse med flytningen til Fuldenvej, er det vedtaget, at Smilehullet bliver en skofri institu-
tion.  
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I skal som forældre derfor altid tage jeres fodtøj af i vindfanget – dette gælder både ved aflevering 
samt afhentning af jeres barn/børn. Dette gælder uanset om I skal hente eller bringe i vuggestuen 
eller børnehaven. 
Fodtøjet kan I lade stå i vindfanget, eller I kan bære det til jeres barns garderobe. 
 
Vi henstiller yderligere til, at der ALDRIG dyttes (som hilsen), når I som forældre kommer eller for-
lader Smilehullet. Det forstyrrer børn på legepladsen – og de børn, som sover til middag. 
 

Fødselsdage  

Vi vil meget gerne være med til at fejre børnenes fødselsdage. Hvordan vi fejrer børnenes fødsels-

dage, afhænger af, hvilken gruppe barnet går i. 

 

For de 0-4 årige fejrer vi fødselsdag på stuen. Vi dækker et fint bord med flag og lys, skriver tillykke 

på tavlen og stiller det store flag ved stuen. Vi synger fødselsdagssang og barnet får en gave fra 

stuens børn og personale.  

 

Som forældre har I mulighed for at medbringe kage eller frugt, som deles rundt efter at have spist 

madpakker. Skulle der være nogen, som vil medbringe frokost, skal dette udgøre det for en nærende 

madpakke.  

 

I Mellem- og i Storebørnsgruppen er det muligt at invitere stuen hjem til fødselsdag i tidsrummet 

10.00 – 12.00 tirsdag, onsdag eller torsdag. Der er mulighed for at holde fødselsdag på sin stue på 

samme måde som de yngste børn. Dette kan foregå alle ugens dage. 

 

Såfremt fødselsdagen holdes hjemme hos barnet, opfordrer vi til, at der også serveres et reelt fro-

kostmåltid for børnene.  

 

Sukkerpolitik 

Vi ønsker i Smilehullet at minimere børnenes indtag af sukker, med henblik på at understøtte ud-
viklingen af sunde kostvaner.  
Følgende er med udgangspunkt i Børn og Unges kostpolitik og sundhedsplejerskens anbefalinger, 
samt med opbakning fra forældrerådet.  
 
Vuggestuen har en ”nul sukker politik”. Dvs., at der i madpakker og til fødselsdage ikke må være 
sukkerholdige madvarer.   

mailto:anlads@aarhus.dk
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Børnehaven har ift. madpakker en ”nul sukker politik”, men 
til fødselsdage må der serveres én sukkerholdig ting.  
 
OBS: Følgende anbefales at undlade i madpakken:  

o Smoothie 
o Yoghurt 
o Drikkeyoghurt 
o Kiks 
o Müslibar 

 

o Figenstænger 
o Rosiner 
o Tørret frugt 
o Tørret grøntsager 
o Hvidt brød 

Har I som forælder brug for gode råd angående madpakker, eller idéer til, hvad der kan serveres til 
fødselsdage, er I velkommen til at kontakte personalet eller sundhedsplejerske Line Frederiksen: 
5157 5147. 
 

Medbragt legetøj 

Børnene må gerne medbringe ét stykke legetøj. Legetøjet må hverken indeholde snore, batterier 

eller være med lyd.  

Barnet skal være klar på at dele legetøjet med de andre børn.  

 

Komme/gå skærmen 

Det er vigtigt, at I som forældre hver dag registrerer barnet på komme/gå skærmen. Det er kun 

voksne der må trykke på skærmen. 

Man kan melde barnet fri/syg over ForældreIntra.  

 

ForældreIntra 

På www.dagtilbud-Aarhus.dk kan man logge på sit eget ForældreIntra. Det gør man ved at klikke 

på ”Log ind” i øverste højre hjørne. Ved første besøg skal du indtaste det brugernavn, du får udle-

veret af personalet i afdelingen, hvor dit barn er tilknyttet.  

 

 

mailto:anlads@aarhus.dk
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Din adgangskode er første gang du logger ind, hele dit 10-cifrede personnummer uden bindestreg. 

Derefter bliver du bedt om at vælge en personlig adgangskode på mindst 6 tegn. Den skal du frem-

over bruge i stedet for dit personnummer. Hvis koden bliver væk eller ”glemt”, kan personalet nul-

stille din adgangskode, og du kan efterfølgende logge på som første gang.  

Vi har i Smilehullet en forventning om, at I som forældre følger med på ForældreIntra.  

Det er også via ForældreIntra, at I som forældre skal indberette ferie, fridage og sygdom.  

 

App til ForældreIntra 

KMD har udviklet en app til ForældreIntra, som I kan downloade til både smartphones eller tablets. 

Du skal vælge ”Dagtilbud-aarhus.dk”. 

 

På app’en kan du bl.a.:   

• Registrere dit barns sygedage, ferie/fridage og ændringer i tidspunkt for aflevering og afhent-

ning 

• Læse nyheder, opslag og aktivitetsplaner 

• Se fotoalbum fra dit barns afdeling 

• Uploade billeder af dit barn (profilbillede og barnets album). 

• Sende og modtage beskeder 

 

Kostordning 

Der er afstemning om kostordning hvert andet år, (valg i efteråret 2020). 

Alle børn får brød med pålæg om eftermiddagen.  

 

mailto:anlads@aarhus.dk
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Frugtordning  

Vi har i Smilehullet en frugtordning, hvor forældrene skiftes til at have frugt med. Børnene får 
frugt to gange om dagen. Oversigten over frugtordningen er på ForældreIntra samt på opslagstav-
len i Smilehullet. Derudover vil der komme en reminder på dit barns garderobe, når det er tid til at 
have frugt med.  
 
Børnehaven og vuggestuen har hver deres frugtordning: 
 
Fælles for begge frugtordninger er:  

- Personalet samt forældrerådet opfordrer til at det er økologisk. 
- I skal huske at bytte frugtdag, hvis I holder fri/ferie. 
- Frugten skal være afleveret inden kl. 9 i køkkenet.  
- Der skal medbringes frugt, svarende til 1 æble pr. barn. Eksempel: 1 honningmelon svarer 

til 6 æbler, 1 stor vandmelon svarer til 10 æbler, 1 mandarin svarer til ½ æble, 1 bakke vin-
druer svarer til 5 æbler, 1 blomme svarer til ½ æble.  

- Det er en stor hjælp, hvis I på forhånd har skåret følgende frugt og grønt ud: Meloner, kiwi, 
ananas, alle grøntsager.  

- Appelsiner pilles, men behøver ikke at blive delt op i både. Æbler, pærer og bananer skærer 
personalet selv ud. 

- Frugten skal pakkes ud og lægges i frugtskålen. 
 

 
Frugtordning i Vuggestuen Smilehullet 

- Børn under 1 år må ikke få jordbær. 
- Skallen af frugten skæres af til samling af personalet, hvis ikke det er gjort i forvejen.  
- Grøntsager indgår ikke i frugtordningen. 

 
 
Frugtordning i Børnehaven Smilehullet 

- Grøntsager indgår i frugtordningen. 
- Skallen skæres ikke af frugten.  

 

Tøj 

Skiftetøj  

I garderoberummet skal der altid være et sæt skiftetøj, så vi kan skifte barnets tøj, hvis det eksem-

pelvis bliver vådt.  
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Overtøj  

I garderoben i gangen skal der altid være overtøj, der passer til det aktuelle vejr. Alle børn skal kunne 

komme ud - også de små. Det er en god idé at medbringe lidt forskelligt overtøj - alt afhængig af 

årstiden. Det kan f.eks. være fint vejr om formiddagen, men regne om eftermiddagen.  

 

Vi anbefaler at garderoben indeholder:  

 

Vinter: regntøj, flyverdragt, varm trøje, vanter, hue uden snore.  

 

Forår, sommer og efterår: jakke eller trøje, regntøj, evt. termosæt, bomuldshue uden snor. Husk 

desuden solhat og en tynd langærmet bluse om sommeren.  

 

Fodtøj  

Husk altid hjemmesko inden for - der er fodkoldt her i børnehaven.  

 
Husk at skrive navn i alt, hvad I medbringer hjemmefra. 

Mange børn har det samme tøj, sutter m.m., og det kan være svært for os at kende forskel!  

 

 

Henvendelser fra forældre med bekymringer for et barn, 

som ikke er deres eget 

 

Ansatte i dagtilbud og på skoler oplever af og til, at de bliver kontaktet af forældre eller andre, som 

udtrykker bekymring for et barn, som ikke er deres eget. De pågældende vil gerne fortælle deres 

bekymring og ønsker, at ”nogen skal gøre noget”, men de ønsker samtidig at være anonyme. Hvis 

vedkommende, der henvender sig, har præsenteret sig (eller vi i forvejen kender vedkommendes 

navn), har vi pligt til at notere navnet på den pågældende, samt hvad vedkommende har fortalt. 

Hvis vi vurderer, at der er behov for at lave en underretning til Socialforvaltningen på baggrund af 

det fortalte, skal navnet på den pågældende også oplyses over for Socialforvaltningen.  

Der kan således ikke garanteres anonymitet. 
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Medicin 

Vi giver ikke medicin til børnene, medmindre det er lægeordineret livsnødvendigt. F.eks. astmame-

dicin, stikpiller ved feberkrampe o.l.  

 

Særkost  

Skal jeres barn have særkost under henvisning af lægeerklæring, aftaler I det med den pædagogiske 

leder. Er det uden lægeerklæring, prøver vi sammen at finde en løsning.  

 

Forældreråd 

I Smilehullet er der et forældreråd, hvor der sidder fem forældrerepræsentanter, en medarbejder-

repræsentant samt den pædagogiske leder. En af forældrerepræsentanterne sidder ligeledes i dag-

tilbudsbestyrelsen sammen med medarbejderrepræsentanten.  

 

Der er ca. seks møder om året, og de ligger altid forud for bestyrelsesmøderne, således at de aktuelle 

emner bliver drøftet, så bestyrelsesmedlemmerne kan medtage forældrerådets holdning. Forældre-

rådet kan også tage et emne op, som de gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til eller træffe 

beslutning om. Forældrerådet kan komme med forslag og idéer i forhold til den daglige pædagogik. 

Forældrerådet er også altid involveret, når der skal ansættes nyt fast personale. 

 

Som medlem af forældrerådet får man et dybere indblik i og medindflydelse på børnehavens hver-

dag. Der er forældrerådsvalg hvert år i september, så har du lyst til at være med til at præge børne-

nes hverdag i Smilehullet, så meld dig som kandidat til valget. (Dette kan ske til forældremøde).   

Du kan læse Århus Kommunes vejledning til forældreråds- og bestyrelsesarbejde i daginstitutioner 
på hjemmesiden under menupunktet ’Forældre’. 
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Vuggestuen  

I vuggestuen får dit barn en god start på dagen og livet, fordi:  
 
At vi gennem omsorg og nærvær, arbejder med stærkere læringsfællesskaber, der er med til at 
støtte op om det enkelte barns udvikling og trivsel. Vi giver børn alderssvarende udfordringer, læ-
rer dem at udvise rummelighed, og viser børn, hvordan man deler værdien af de små og store øje-
blikke.  
 

- Et praksiseksempel hvor børn accepterer, at der gælder forskellige regler for forskellige 
børn, og hvor børnene samtidigt synes, det er okay:  
Når vi er på storebørnstur, kører vi indimellem i en bestilt bus. Nogle af børnene vil gerne 
selv bestemme, hvem de skal sidde ved siden af, mens andre har brug for hjælp til at finde 
en siddeplads, og enkelte er fleksible og kan både sidde alene, med fremmede og en person 
der er velkendt. Vi sørger for, at der er plads til lidt af det hele, og gør vores bedste for at 
tilgodese alle børn.  

 
Når vi sidder og spiser, er vi opmærksomme på, at nogle børn er afhængige af den voksnes hjælp, 
mens andre har større gavn af at eksperimentere og erfare mere eller mindre selvstændigt. Nogle 
børn skal have hjælp til maden, mens andre kan spise deres mad selv, hvis maden er skåret ud i 
små stykker, og en tredje kan selvstændigt øse op og spise havregrøden alene og uden den voks-
nes hjælp.  
 
Når vi skifter børnene, gør vi det også på forskellige måder. Nogle af børnene er så små, at de først 
skal til at lære at ligge på et puslebord. Andre børn er så store, at de er på vej til at smide bleen. De 
store børn får lov til at stå op og hjælpe til, imens den voksne sidder ned og tilpasser bleen, så den 
kommer til at sidde korrekt. De bliver også opfordret til at sidde på toilettet, og vi forsøger at gøre 
det ‘at sidde på toilettet’ til noget helt særligt, da vi ønsker at give børnene et konstruktivt ud-
gangspunkt for at blive renlige.  
 
 
Værdien af de små øjeblikke:  
Et eksempel på, at barnet mestrer noget for første gang, og bliver anerkendt af andre børn og 
voksne, og hvor man sammen glæder sig over det med barnet.  
Når en voksen f.eks. skal lære et barn at kravle, kræver det en vis form for træning. Man koncen-
trerer og fokuserer på det enkelte barns positur, og korrigerer kroppen i forskellige retninger. Man 
statuerer selv et eksempel, og opfordrer barnet til at bevæge sig på flere forskellige måder. Den 
omsorg og nærvær som gives undervejs, og som bliver observeret af barnets omgivelser, bliver 
helt naturligt en slags motivation for barnet til selv at lære, at kravle eller være facilitator for at 
lære en anden at kravle.  
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Når barnet lærer at sige sit eget navn, skaber det positiv respons hos de voksne, som reagerer 
smil, grin og jubel. Dette smitter af på resten af børnegruppen, der automatisk kaster deres nys-
gerrighed på situationen, og straks begynder de selv at udtale navnet, mens andre blot sidder og 
griner lidt for dem selv, og de voksne givetvis anerkender, at det enkelte barn har lært noget nyt. 
Denne følelse af samhørighed er med til at skabe motivation for ny læring, fordi børn spejler sig i 
sine omgivelser.  
 
 
Når børnene bliver glade for at se hinanden, og de føler at de har været savnet:    
 

Et barn kommer ind ad indgangen sammen med sin mor eller far, og den vokse viser 
stor begejstring og siger “Godmorgen Tim! Velkommen tilbage. Er du blevet frisk 
igen?” Moren/faren fortæller om sygdomsforløbet, og bliver glade for den viste inte-
resse. Den voksne vender opmærksomheden tilbage på de andre børn og siger, “se 
hvem der kommet. Siger I lige godmorgen til Tim?” Børnene der for længst har opda-
get Tim, reagerer instinktivt ved hilse verbalt, eller komme over til Tim rent fysisk. 
Den voksne hjælper børnene med at sætte ord på, hvad der sker. “Se hvor glad Mor-
ten er for at se dig”, “Ih, du får simpelthen krammer”, Tim reagerer måske ved at 
trække sig, eller bliver måske endda smigret over modtagelsen, hvilket den voksne 
også hjælper med at italesætte. “Hov, det var Tim ikke parat til endnu. Vi giver ham 
lige lidt tid til at komme ind ad døren”. “Det gik vist lidt for stærkt, vi prøver igen se-
nere Morten. Det var ellers sødt af dig”.  

 
 
Når uvenner bliver venner igen:  
 

Det ene barn kommer til at træde det andet barn over tæerne, og barnet bryder ud i 
gråd. Den voksne bryder ind og forklarer, at barnet ikke gjorde det med vilje, og trø-
ster det barn, som er blevet ked af det. Bagefter giver den voksne barnet et kram og 
siger, “jeg ved godt, du ikke gjorde det med vilje”. Bagefter går børnene sammen i 
gang med at løbe igen, og viser stor begejstring for situationen.  
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Børnehaven 
• Husk drikkedunk hver dag.  

• Mandag er udedag, dvs. at vi er ude næsten hele dagen og ofte laver mad over bål. 
 

Yngstegruppen: 3-4 årige 
I yngstegruppen i børnehaven er nøgleordene tryghed, tillid og faste rutiner. Vi tror på, at tryghed 

og tillid går hånd i hånd med læring. Vi arbejder først og fremmest på at skabe en hverdag, hvor 

forudsigelighed i dagens rytme og gøremål er med til at sætte nogle trygge rammer for husets yng-

ste børn. Dagens faste holdepunkter (morgensamling, frokost, legepladstid m.m.) finder  

derfor altid sted på samme tidspunkt og med det samme indhold. Dette gør, at børnene oplever en 

ro i, hurtigt at lære, hvad en dag i børnehaven indeholder.  

 

I hverdagen vægter vi ligeledes, at der er tid og ro til at arbejde med at være selvhjulpen. Vi bruger 

tid på at lære børnene i yngstegruppen selv at tage tøj og overtøj på. Yderligere introducerer vi 

børnene til basisregler for hygiejne, ved at lære dem at vaske hænder ved måltider, efter toiletbe-

søg m.m. 

 

Børnehavens overordnede arbejde med læreplanstemaer inkluderer også de yngste børn i huset. 

En aktivitetsplan for et læreplanstema strækker sig som regel over tre/fire uger. De planlagte aktivi-

teter i løbet af et læreplanstema vil ofte være tilrettelagt således, at de bliver tilpasset hvert enkelt 

alderstrin i Børnehaven. Vi laver ofte forløb, der gentager sig uge efter uge, så vi sikrer, at børnene 

kan høste glæde af deres erfaringer. Disse aktiviteter og forløb kan foregå med hele gruppen sam-

let, eller de kan foregå i mindre grupper, som vi vurderer, vil have glæde af at være tættere sam-

men i en periode. Læreplanstemaer kan på skift tage udgangspunkt i forskellige kompetencer som 

vi ønsker at styrke hos enten det enkelte barn, eller børnegruppen som helhed. Disse kompetencer 

kan f.eks. være:  

 

Rytmik, - forskellige lege og sange med og uden instrumenter. Barnet får brugt kroppen og får pul-

sen op, samtidig med, at sprog og rytmesans styrkes. Også sammenholdet styrkes gennem de 

fælles oplevelser af, at få noget til at lykkes, fordi vi alle sammen bidrager til det. 

  

Regellege, - simple, letforståelige og tidsbegrænsede regellege, hvor barnets evne til at organi-

sere og at se ting i et større perspektiv styrkes, hvor det igen handler om at få noget til at lykkes, 

fordi alle bidrager til det. 

  

Kreative aktiviteter. Det kan være hvad som helst, der lige byder sig til. Pointen er, at det skal tale 

til det kreative i barnet. Det kan være forskelligt håndværk, men det kan lige så vel være at tegne  
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med kridt på fliserne eller luge i blomsterbedene. Der er større fokus på processen end på produk-

tet, men er der et produkt, opfordrer vi børnene til at gøre sig umage for at styrke koncentration og 

færdigheder. 

  

Massage, berøringslege og afslapning, - børnene lærer, at give hinanden let massage, øver sig 

i at give og modtage berøring gennem forskellige lege, samt slutteligt oplever, at kunne koble fra 

og finde fred gennem en stille stund under tæpperne. 

 

Tur i nærområdet. Udover at øve børnene i at respektere og acceptere en vis disciplin for at vi kan 

færdes sikkert i trafikken, udfordrer vi også børnene motorisk i forhold til robusthed og udholden-

hed ved at variere ture og indhold. 

  

Sprogarbejde i sociale sammenhænge; oftest via samlinger. Her bruger vi sproget aktivt gennem 

dialogisk læsning, -ved at diskutere forskellige emner, hvor børnene lærer at lytte aktivt til hinan-

den, og at spørge ind til det, de andre børn siger og fortæller, -og naturligvis gennem konflikthånd-

tering. 

 

I yngstegruppen prioriterer vi at veksle mellem organiserede aktiviteter og fri leg. Vi oplever, at den 

fri leg er med til at styrke børns fantasi, og skaber grobund for at danne relationer, samt giver bør-

nene mulighed for at lære hele huset godt at kende. Det er ligeledes vores erfaring, at de yngste 

børn gennem organiserede aktiviteter, i trygge og let forståelige rammer, ofte har nemmere ved at 

udfordre og afprøve sig selv, og derved opnå en bedre forståelse af hvad syntes jeg er sjovt, og 

hvad kan jeg egentlig selv.  
  

Mellemgruppen: 4-5 årige 

I mellemgruppen i børnehaven arbejder vi videre med mange af de kompetencer, som børnene 
bliver præsenteret for, når de starter i børnehaven. Samtidig bliver de nære relationer børnene 
imellem for alvor stærke, og derfor arbejder vi i denne periode intensivt med, at give alle børn de 
bedst mulige værktøjer til at indgå i nære relationer med andre.  
 
Hverdagens aktiviteter vil, ligesom i yngstegruppen, tage udgangspunkt i vores læreplanstemaer, 
med temaer og aktivitetsplaner, som typisk strækker sig over tre/fire uger. Aktiviteterne vil alle 
være målrettet til at være udfordrende og udviklende for børn i alderen 4-5 år, og vil typisk tage 
udgangspunkt i disse kompetenceområder:  
 
Rollelege bliver for alvor en del af børnenes hverdag. Vi øver os i at formulere rammesætning, so-
ciale konstruktioner, og hvem gør hvad i en leg.  
 
Kreative aktiviteter vil stadig prioriteres højt. Vi ønsker at gribe børnenes initiativer til kreativitet i 
hverdagen, suppleret med fastlagt kreative aktiviteter i forbindelse med et aktuelt læreplanstema.  
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Ture ud af huset bliver oftest stadig i lokalområdet. Den enkelte turs varighed og afstand fra Smile-
hullet vil, i flere tilfælde, være længere, end hvad børnene har været vant til fra deres tid i yngste-
gruppen.  
 
Sprogarbejde. Vi leger med sproget, og udvikler på de sproglige kompetencer vores børn har tileg-
net sig i løbet af deres første år i Smilehullet. Gennem rim/remser, sanglege og dialogisk læsning, 
ønsker vi, at børnene får yderligere positive og interesseskabende oplevelser med, hvordan vi kan 
lære om og forstå sprog i Smilehullet.  
 
Fysisk udfoldelse. Hvad kan vores kroppe i takt med at vi bliver større, og hvordan kan vi blive ved 
med at udfordre os selv fysisk? Fra hvert barns personlige udgangspunkt, ønsker vi at skabe en po-
sitiv kropslig udvikling.  
 
Vi ønsker i denne periode også at åbne yderligere op for, at man som barn i Smilehullet, skal se sig 
selv, som en del af en større gruppe. Her arbejder vi med, at børnene får en begyndende forstå-
else af begreberne: fællesskab, integritet og selvopfattelse. Der vil derfor også i mellemgruppen 
være en naturlig vekslen mellem aktiviteter organiseret af voksne, og aktiviteter, hvor børnene 
selv kan tage ansvar, for at rammesætte deres lege.  
 

Storebørnsgruppen: 5-6 årige 

I det sidste år i børnehaven fylder leg fortsat meget. Vi har fokus på de færdigheder, som hører til 

denne aldersgruppe i forberedelsen til skolestart. Vi arbejder derfor fortsat med selvhjulpenhed, 

udholdenhed, og at kunne begå sig socialt i en større gruppe. 

 

Børnene fortsætter med at øve sig i at koncentrere/fordybe sig, sidde stille, lytte aktivt, og vente på 

tur; ikke blot fordi de snart skal gå i skole, men fordi de har alderen, til at kunne mestre dette. 

 

Vi øver børnene i at være rummelige over for hinanden og andre, og at kunne aflæse hinanden og 

sige fra og til i konfliktsituationer på en hensigtsmæssig måde. Det er vigtigt at øve sig på at kunne 

sætte ord på egne og andres følelser og tanker samt udvise empati/indlevelsesevne. Vores overord-

nede mål er især, at børnene får skabt en fællesskabskultur, som er præget af tolerance, nysgerrig-

hed, åbenhed og ligeværdighed, hvor alle deltager aktivt og positivt. 

 

I aktiviteterne øver vi børnene i at gøre noget færdigt, og det at gøre sit bedste. Det er vigtigt for os 

at lære børnene at være robuste, og være gode til at tage vare på sig selv og sine kammerater. 

Vi ønsker, at det sidste år i børnehaven skal være en god afslutning på et godt børnehaveliv! 
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Vores struktur og aktiviteter 

I storebørnsgruppen veksler vi mellem aktiviteter i huset, og ture i nærmiljø/omegn og Aarhus, især 

med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Ved opstart laver vi i fællesskab med børnene en 

overordnet plan for perioden. Vi giver børnene plads til at være med til at bestemme, hvilke aktivi-

teter vi vil lave, og hvilke steder de gerne vil besøge. Når det er på plads, supplerer vi voksne med, 

hvad vi mener, vil være godt og hensigtsmæssigt for gruppen generelt. 

 

Når man går i storebørnsgruppen er der nogle aktiviteter, der typisk går igen; 

vi viser hinanden, hvor vi bor, vi har tema om vores familie, hjem, fritid og interesser, vores krop, 

kost, diverse ture til biblioteket, skoletandlæge, skolebus/togture til Aarhus, AROS, cykelture, fod-

boldturnering og teaterforestilling i forbindelse med vores sommerfest i juni, som en fin afslutning 

på børnehavetiden! 

 

Årshjul for kommende skolebørn 

Oktober/november: Status-Udviklingssamtaler vedr. kommende skolebørn.  

November: informationsmøde om skolegang på Beder skole. 

D. 23. november: Start for digital skoleindskrivning. 

D. 31. december: Deadline for digital skoleindskrivning. 

Maj: åbent hus på Beder skole for storebørnsgruppen + personale 

Uge 23: Velkomstmøde på Beder skole for børn og forældre. 

 

Spørg personalet efter de præcise datoer for det pågældende år.  

 

  

 

 

Vi glæder os til samarbejdet med jer omkring jeres barn! 

 

Personalet i Smilehullet       
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