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Vi er en integreret institution normeret til  

40 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn. 

 

I denne folder kan I finde informationer om Børnehuset, 

dagligdagen og vores pædagogiske praksis.  
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Dialog på Tværgade  

Hvem er vi? 

Pædagogisk leder Benedikte Lindberg tlf. 24 78 37 83 

 

Køkkenansvarlig Eva 

 

Køkkenhjælper Louise 
 

Børnehaven tlf. 24 78 37 91 og 41 85 99 43   

Pædagog Mikael   

Pædagog Helle   

Pædagog Lone  

Pædagogmedhjælper Niels Jakob   

Pædagogmedhjælper Ove 

Pædagogmedhjælper Esben 

  

Vuggestuen tlf. 24 78 38 06 

Pædagog Tinna 

Pædagog Lene 

Pædagog Marianne 

Pædagogmedhjælper Jannie 

Pædagogisk Assistens Maria 

  

Vores traditioner 
▪ Fastelavn 

▪ Fællesspisning (Forældrerådet arrangerer) 

▪ Påskeløb og besøg af påskeharen 

▪ Arbejdslørdag (Forældrerådet arrangerer) 

▪ Bedsteforældredagen i maj 
▪ Sommerfest for hele familien 
▪ Skolebørns afslutning 
▪ Forældremøde med dialog og afholdelse af forældrerådsvalg 
▪ Bag for en sag 
▪ Hjerteløb med hele Dagtilbuddet 
▪ Julegudstjeneste i kirken med efterfølgende  

hygge og risengrød i huset, hvor ”ham-I-ved-nok-hvem” kommer 
▪ Lucia-optog og julehygge med juleklip og æbleskiver for hele familien 
▪ Børnejulefrokost 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

Tanker og værdier bag vores pædagogiske hverdag 

Vi arbejder ud fra en positiv og anerkendende tilgang til både børn, forældre og 

kollegaer. Vi ser det enkelte barn og dets muligheder, samt støtter og guider barnet i dets 

nærmeste udviklingszone. Vi lægger stor vægt på gode børnefællesskaber, og at 

børnene har legekammerater i børnehuset. Børnene støttes og guides i sociale spilleregler 

og relations dannelse.  

 

Når børn leger, kan konflikter opstå, både i legen og hvis andre kommer til at afbryde eller 

forstyrre i legen. Nogle gange kan børnene selv finde ud af, hvordan de skal komme godt 

videre, og her holder vi voksne os på afstand - men vi er lige i nærheden og kan hjælpe 

og støtte, hvis behovet opstår. Vi bruger tid på at sætte ord på handlingerne og følelserne 

i konflikten samt give nye hensigtsmæssige handlemuligheder. Det er vigtigt, for barnets 

udvikling, at det lærer egne og andres grænser at kende, og føler sig forstået i konflikten – 

vi er alle forskellige og skal derfor også behandles forskelligt. 

Og lige præcis forskelligheden ser vi som en kæmpe gevinst. Forskelligheden blandt børn 

og voksne giver nemlig en spændende hverdag og gode udviklingsmuligheder. Vi tror på 

at alle bidrager til fællesskabet, med det de kan. Vi bruger allesammen vores forskellige 

erfaringer i samværet med børnene. Vi kan lide at udveksle viden og bruge hinandens 

forskellige kompetencer, for herigennem at støtte 

både det enkelte barns og gruppens udvikling og 

trivsel. Endvidere er vi nærværende voksne, i 

øjenhøjde med børnene, og dette giver god 

mulighed for dialog og fordybelse, der skaber rum for 

trivsel, læring og udvikling.  

Børnene inddrages i de praktiske opgaver i 

dagligdagen. De hjælper ex. med at rydde af bordene, feje gulvene og hjælpe hinanden 

i garderoben. Alle vil meget gerne hjælpe, og alle børn vokser meget af at få opgaverne 

tildelt og ved at kunne “mestre” dem på deres niveau.  

Vi ser tillige kvaliteten i, at der er “højt til loftet”, og bruger derfor vores legeplads hele året 

rundt. Her er der god plads til at lege, udforske og sanse på mange måder. Vi tager ofte 

på ture, hvilket blandt andet giver mulighed for at opleve og få kendskab til naturen samt 

lokalmiljøet.  

Vi laver aktivitetsplaner for 

henholdsvis børnehave og 

vuggestue. Dette med 

udgangspunkt i 

børnegruppernes trivsel, behov 

og interesser. Aktiviteter kan planlægges både i grupperne samt på kryds og tværs af 

hele huset. 

Kom nu vi skal til Svendgården 
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I forbindelse med at et vuggestuebarn snart skal starte i børnehaven, planlægger vi i huset 

en indkøringsperiode. Barnet vil herved gradvist blive introduceret og modnes til 

børnehavelivet. 

Alle, både store og små, hjælper hinanden med at passe godt på hinanden og på vores 

børnehus. Dette giver ejer fornemmelse, og så er det et rart sted at være for os alle.  

Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes værdier: respekt, troværdighed og engagement. Vi 

planlægger vores pædagogiske praksis med inspiration fra de seks læreplanstemaer, som 

er: Sociale kompetencer, Sprog, Naturen og naturfænomener, Barnets alsidige personlige 

udvikling, Kulturelle udtryksformer og værdier, samt Krop og bevægelse.  

I Århus kommune har vi tillige mulighed for at sparre med 

eller at indkalde talehørekonsulent, psykolog og 

socialrådgiver til et møde, hvis et barn i en længere 

periode har haft særlige udfordringer, eller hvis et barn 

ikke er i den ønskede trivsel. 

Vi samarbejder endvidere med, den lokale, 

sundhedsplejerske Jette Mikkelsen samt dagtilbuddets 

inklusionsvejleder Susanne Nielsen. 

Aula 

Med jeres login kan I komme på Aula, hvor I kan:  

• Skrive komme/gå-tider  

• Se aktivitetsplan for ugen 

• Melde sygdom, fridage og ferie   

• Læse nyheder og beskeder fra os 

• Se billeder fra Børnehusets hverdag 

 

Vores køkken 

Vi har fuldkostordning i børnehuset. Lige nu er vi stolte af vores guldmærke, som betyder, 

at vi har en økologiprocent på 90-100. Frokosten betales via pladsen/kommunen. 

Eftermiddagsmaden er en forældrearrangeret ordning. Opkrævningen på  

180 kr. kommer automatisk via e-boks.  

Fuldkostordningen består af følgende måltider: 

• Formiddagsfrugt  

• Frokost 

• Eftermiddagsmad 

 

 

Børnene på Tværgade går ofte i køkkenet, hvor de dufter til maden, samt taler med Eva 

om dagens ret.  



  

 

Nogle gange hjælper børnene Eva med at forberede og tilberede 

maden. 

Eva laver på ugebasis en kostplan, som hun lægger på Aula samt 

hænger som opslag i børnehuset. Dette for at I, som forældre, kan 

følge med i, hvad jeres børn bliver tilbudt at spise.  

 

 

 

Børnehusets forældreråd 

På Tværgade har vi et meget engageret forældreråd. Forældrerådet holder møder ca. 5 

gange om året, hvor der informeres om, hvad der rører sig i huset og drøftes forskellige 

emner. Forældrerødderne hjælper også med afholdelse af forskellige arrangementer i 

huset. I kan se deres opslag på AULA og i huset. 

 

 

 

 

 

 

 

Vores forventninger til jer 

• At I er åbne omkring jeres barn, og hvad 

der kan påvirke dets hverdag og trivsel. 

• At I orienterer jer på Aula. Både i forhold 

til det, der sker i dit barns gruppe, 

fællesarrangementer for hele huset samt 

diverse informationer fra kontoret. 

• At I holder øje med opslag i vuggestuen 

og mellemgangen. 

• At I, når I henter, hjælper jeres barn med at færdiggøre legen og rydde op 

derefter. 

• At I altid siger godmorgen og farvel til en voksen. 

• At vi sammen skaber et godt og gensidigt samarbejde omkring jeres barns hverdag 

og trivsel. 

 

TVÆRGADE 
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• At I holder øje med jeres barns skiftetøj, overtøj, sutter m.m., så jeres barn har, hvad 

det skal bruge, når det skal sove, lege på 

legepladsen eller ex. kommer til at spilde vand 

ned af tøjet. Samt hjælper jeres børn med at 

holde orden i garderoben. – Husk navn i ALT tøj. 

• At I har forståelse for, at vi ikke blot holder øje 

med jeres guldklump, men at vi holder øje med 

ALLE guldklumperne samt har ansvaret for hele 

gruppens trivsel ☺ 

 

 

I kan forvente af os 

Vi er en engageret personalegruppe, der arbejder ud fra en anerkendende tilgang. 

Vi vægter faglighed, ærlighed, glæde og en forudsigelig struktur med plads til det 

spontane. 

Vi ønsker at være tydelige, overfor både børn og forældre på de forskellige niveauer 

dette indebærer. Men hvis der skulle være noget, I bliver i tvivl om, så spørg endelig! Vi 

tager spørgsmål samt ros og kritik, fra jer, som et tegn på, at I tager stilling og er 

interesseret i vores og jeres børns hverdag. Og alle kan lære nyt og udvikles. 

 

 

 

  

Barnet og 
Gruppen 



  

 

Vuggestuen 

 

 

Hverdagen i vuggestuen   

6.30 – 7.30 Børnehuset åbner, og vi starter alle dagen i fællesrummet. Der leges på 

kryds og tværs af alder og køn. 

7.30 – 9.00 Der møder flere voksne ind, og vi åbner op indtil børnehaven og 

vuggestuen. Der leges på stuerne. 

9.00 – 9.30 Vi holder morgensamling på stuen med frugt og sang. Vi ønsker ikke at 

blive forstyrret i dette tidsrum – selvfølgelig er det helt i orden, hvis det blot 

er undtagelsesvis. 

9.30 – 10.30 Vi laver aktiviteter indenfor, udenfor eller 

tager på ture. Vi arbejder med forskellige 

temaer ud fra de seks pædagogiske 

læreplanstemaer, både planlagt og 

spontant. 

10.30 – 11.00 Vi spiser vores frokost. 

11.00 – 12.00 Tid til en lur - børnene bliver puslet og puttet.  

12.00 – 14.00 Når børnene vågner, bliver der leget, læst 

bøger, hørt musik m.m. 

14.00 – 15.00 Vi spiser eftermiddagsmad. 

15.00 – 17.00 Der leges enten inde eller ude, og ryddes op efter dagens leg 

(fredag 16.30)   og gøremål. Senest kl. 16 er vuggestuen og børnehaven samlet igen. 

 

 

”At være flyver” er en voksenfunktion i vuggestuens hverdag. Dette betyder: At den 

voksen der er i vuggestuen, fra morgenstunden, tager imod børnene, hjælper børnene i 

gang med lege, laver praktiske opgaver, tager telefonen m.m. De voksne der møder 

senere ind, leger med børnene og har roen og tiden til at være mere nærværende og 

fordybet i legen. 

Udvikling og Trivsel: For os betyder det nemlig rigtig meget, at vi er nærværende og 

bevarer roen i alle hverdagens situationer sammen med børnene. Dette for at kunne give 

børnene de bedste rammer og muligheder for at trives og udvikles. Vi tror endvidere på, 

at tydelige voksne i en forudsigelig og fast struktur giver genkendelighed i hverdagen og 

dermed trygge børn og forældre. 
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Selvhjulpenhed er pt. i fokus i Tværgades vuggestue.  Det er lige fra at lære barnet, at 

kravle op i egen sovekrybbe til selv at kunne tage hjemmesko på. Barnets motorik og 

selvforståelse udvikles herved, og barnet får succesoplevelser. Barnet 

lærer tillige at være mere problemløsende for derigennem selv at 

kunne løse konflikter. Aarhus Kommune har lavet en film omkring 

emnet selvhjulpenhed, den hedder ”Så lad dog barnet… gøre det 

selv” - Den kan ses på nettet. Vi opfordrer alle forældre til at se den 

mindst én gang. 

 

Rytmik: Vi bruger musik, sang og bevægelse hver dag. 

Børnene kan godt lide det, og de stimuleres både sprogligt, 

motorisk og socialt derigennem. 

 

 

Det praktiske 

Tøj: Barnets overtøj og fodtøj skal være i barnets garderobe, mens skiftetøj og sovetøj samt 

sut m.m. skal være på badeværelset (de ældste børn, har deres garderobe og sovekasse 

i fællesrummet til dette). Tjek jævnligt om der er alt det, som dit barn har brug for i forhold 

til årstiden. Hvis du er i tvivl så spørg os. 

Bodystocking eller to-delt-undertøj? Når jeres barn er omkring to år, er det tid til at 

begynde med undertøj! I forhold til selvhjulpenhed er det meget nemmere, for jeres barn, 

at få underbukser af, end at åbne en bodystocking. Børnene nyder at være blevet SÅ 

STORE, at de selv kan, og så er det mere praktisk ved toiletbesøg ☺ 

Aflevering og hentning: Husk altid at sige godmorgen og farvel til en voksen, samt hvis der 

er noget, vi skal vide om barnets hverdag eller trivsel. Husk at trykke på komme/gå- 

skærmen og skrive besked ved behov. 

Sut: Som udgangspunkt bruger børnene kun deres sut, når de skal sove. Når barnet er 

vågent og skal lege, hænger vi sutten på plads – og hvorfor så det?: 

• For at barnet kan pludre og snakke 

• For at barnet får mere ”lyst” til at lege 

• Fordi tænderne og mundmotorikken har bedst af det 

 

Er barnet ked af det og har brug for trøst, har det ALTID os voksne. Når et barn starter, kan 

sutten være en god tryghed og trøst for barnet. I dette tilfælde er det selvfølgelig helt i 

orden, at barnet har sin sut. Vores søvn-politik ligger på hjemmesiden. 

Sygdom: Ved sygdom skal vi både passe på barnet og de andre børn. Vi mener, at et 

sygt barn har ret til at være hjemme hos sine forældre, og samtidig skal vi også passe på, 

at alle andre ikke bliver smittet. Derfor modtager vi ikke syge børn, og hvis barnet bliver 

sygt her i vuggestuen, så ringer vi til jer, så I kan hente. 

Vi giver som hovedregel ikke medicin, men der kan være undtagelser.   

 



  

 

Forældresamtaler 

 

Vi afholder typisk 3/4 samtaler med jer forældre i løbet af barnets vuggestueliv. 

 

• Et lille opstartsmøde i forbindelse med barnets start i 

vuggestuen 

• En samtale når jeres guldklump er ca.1,5 år - 

hvordan går det hjemme og i institution? samt jeres 

barns udvikling og trivsel vil der blive snakket om. 

• Et møde når barnet er omkring 2,5 år, hvor vi 

sammen taler om barnets trivsel, udvikling og 

formåen (SUS: status- og udviklingssamtale)  

• Et overleveringsmøde - når barnet fortsætter i børnehave hos os. En voksen fra 

vuggestuen og en fra børnehaven deltager, for at kunne fortælle om 

børnehaveopstart, og for at børnehaven kan høre om barnet 

 

Der kan være tilfælde, hvor I forældre eller vi har brug for et ekstra møde, og det finder vi 

selvfølgelig også plads til. 
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Børnehaven 

  

Hverdagen i børnehaven 

 

6.30 - 7.30 Børnehuset åbner og vi starter dagen sammen 

i vores fællesrum. 

7.30 - 9.00 Der møder flere personaler ind og stuerne 

åbner. Der leges på stuerne. 

9.00 - 9.30 Vi holder morgensamling i grupperne.  

9.30-10.45 Der foregår planlagte og spontane aktiviteter indenfor eller udenfor.  

10.45 Vi spiser frokost i grupperne. 

11.30 Vi er på legepladsen, hvor der leges, spilles fodbold, gynges, cykles, 

graves og hygges m.m. 

13.30-14.45 Vi spiser eftermiddagsmad i café. 

14.15 – 17.00 Resten af eftermiddagen leger vi ude eller inde. 

(fredag 16.30) Senest kl. 16 er børnehaven og vuggestuen samlet igen.  

 

 

 

Struktur 

Børnehaven er opdelt i tre grupper. Muldvarperne 3-4 år, pindsvinene og grævlingerne 4-6 

år.  

Vi har krea-rum i fællesrummet, dukkekrog/køkkenkrog, legerum og puderum, hvor 

børnene kan lege på tværs af grupperne. Vi holder samling i grupperne, hvor børnene får 

formiddagsfrugt, leger forskellige lege, får fortalt historier eller synger.  

Fredag holder børnehaven og vuggestuen fællessang i fællesrummet. 

Samling holdes kl. 9. Vi vil gerne, hvis I enten afleverer jeres barn før kl. 9 eller efter samling 

kl. 9.30, da det er forstyrrende for de andre børn at blive afbrudt i samlingen, samt det kan 

være svært for jeres eget barn at blive afleveret midt i samlingen. 

Efter samling har vi en formiddags aktivitet i grupperne, Det kan være ture ud af huset, på 

legepladsen, stranden eller cykelture. Endvidere kan det 

være kreative processer inde eller ude, der er i fokus. Det kan 

også være leg i mindre grupper, der er gang i.  

 



  

 

Flyveren: For at give tid og ro til fordybelse, har vi valgt at have en 

voksen, som er flyver. Det vil sige, at den person er ”lidt over det 

hele” og hjælper der, hvor der er behov. Det er også den, som 

vinker med de børn, der har behov for dette. De andre voksne 

har derved tid og ro til at blive på stuen og kan lave noget med 

de børn, der er kommet. 

 

 

 

I hverdagen nyder vi, at der er tid og rum til 

 

 

 

Børnefællesskaber 
og venskaber

Kreative 
udfoldelser iPad som 

pædagogisk 
redskab

Ture

Sang,musik og 
rytmik

Motoriske 
udfordringer

Dialogisk læsningBrætspil og 
puslespil

Madlavning

At lege

Bål til hygge, mad 
og kakao

Skoleforebe-
redende 

aktiviteter
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Garderoben 

Jeres barns garderobe skal altid være fyldt op. De fleste børn synes, det er sjovest at have 

sit eget tøj på i stedet for lånetøj.  

Husk altid at have navn i tøj, overtøj og sko. Det gør det meget nemmere for os at hjælpe 

jeres børn med at holde styr på garderoben.  

Tjek altid garderoben, når I går hjem, om der f.eks. er vådt og beskidt tøj, og om der er det 

tøj og overtøj, som dit barn skal bruge næste dag. 

Skiftetøj: Jeres barn skal altid have to sæt tøj med til årstiden 

(bluser, bukser, undertøj og strømper). 

Overtøj: så det passer til årstiden!  

Og hav gerne nok overtøj med, så børnene kan skifte, hvis de 

bliver våde, eller kan tage noget mere på, hvis de bliver kolde. 

Vi vil gerne ud og lege hver dag, og nogle dage to gange. 

Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj, overtøj og fodtøj med, 

som passer til vejret. 

Sovekasse: Forefindes på badeværelset på Muldvarpestuen, til de børn der har behov for 

dette. Kassen skal indeholde: Sut, sovebamse og om vinteren en sovebluse. 

 

 

Check-in og ud 

Skærmen i fællesrummet er der, hvor I skriver jeres børn ind. På tavlen i mellemgangen vil 

der stå, hvem der er ”Flyver" den pågældende dag.  

Husk altid at ”trykke” jeres børn ud, når I forlader børnehuset igen. Vi vil 

gerne have, at det er jer forældre, der trykker barnet ind og ud, så vi er 

helt sikre på, at listen er opdateret og komplet, da det også er den liste, 

der er vores tjekliste i tilfælde af evakuering.  

På skærmen kan I også se, om der er beskeder fra personalet. Så er der 

et lille brev i ruden ved jeres barns profil.  

Med App’en AULA , kan I se både beskeder, nyheder, billeder 

og melde ferie m.m. på mobilen.  

 

Forældresamtaler 

• Hvis jeres barn har gået i vores vuggestue, holder vi et overleveringsmøde sammen 

med vuggestuen, inden barnet starter i børnehaven. 

• Hvis barnet kommer ”udefra” holder vi et opstartsmøde. 

• Når jeres barn har gået i børnehaven i ca. 3 mdr., laves der en sprogvurdering 

sammen med jeres barn. Efterfølgende holder vi en opfølgningssamtale, hvor vi 

snakker om, hvordan jeres barn er sprogligt lige nu. 

• Inden skolestart holder vi en Status- og udviklingssamtale. 



  

 

 

Vi ønsker sammen med jer det bedste for jeres børn og for børnefællesskaberne. 

Derfor vil vi også meget gerne invitere jer til altid at kunne henvende jer til os, hvis 

der er noget, som I undrer jer over i forhold til jeres barn eller til børnehuset, og til at 

tænke samskabelse, så vi sammen skaber de bedste rammer for både børn og 

voksne. Vi bidrager ligeværdige til fællesskabet! 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnehuset Tværgade 

Tværgade 3 - 8340 Malling 


