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Velkommen til Søbjerggårds vuggestue.  
Vores vuggestuegruppe er opdelt på to stuer : 

Andedammen og Fiskedammen. 
  
Vores fysiske rammer er den ene længe på gården. Det betyder at vi arbejder tæt sammen og 
nogle gange på tværs af stuerne.  
Vi  ”bor” i samme hus som  børnehaven, hvilket giver en mere flydende overgang når man starter i 
børnehaven.  Vi deler også legeplads med børnehave. På den måde kommer jeres børn til at kende 
alle de voksen. 

Hvem er vi og hvad vil vi? 
  
Vores mål er og vil hele tiden være at give jeres børn den bedste dag i vuggestuen. 
Det skal være rart, trygt og sjovt at gå i vuggestue. Vi vægter relations arbejdet med det enkelte 
barn højt. Barnet skal gennem relationen til de voksne og andre børn, udvikle sig og skabe erfaring 
i det at være en del af et fællesskab. 
  
Fællesskabet er vigtigt.  
I fællesskabet kan børnene spejle sig i—og øve sig i samspillet med hinanden og hvordan vi kan 
sige til og fra. De oplever at være betydningsfuld for andre og føler sig værdifuld.  
I fællesskabet kan vi præsentere et fælles tredje, hvor vi sammen kan være nysgerrige, øve vores 
koncentration, grine og lære. 
  
Det er vigtigt for os, at vi har et godt samarbejde med jer forældre.  
Vi ser det som vores fællesopgave at skabe den bedste dag for jeres barn.  
  
Vores hverdag vil bære præg af genkendelighed og gentagelser, da dette giver tryghed for 
børnene.  
Vores hverdag vil tage afsæt i læreplanerne, hvilket vil sikre jeres børn en alsidig inspiration og 
læring. Gennem aktiviteter tilpasset barnets nærmeste udviklingszone, vil vi støtte jeres barns 
udvikling ved at opmuntre og udfordre. 
Vi vil støtte jeres barns udvikling ved at bruge hjælp til selvhjælp. Når barnet gør selv, vokser deres 
selvtillid og selvværd og så bliver succes oplevelsen ved en løst opgave størst. Uanset hvor stor 
eller lille opgaven er. 
 
 
 
 
 

Ny i vuggestuen – velkommen! 
  
Vi gerne starte med at invitere jer til at komme og besøge os og se, hvordan vi bor og hvem vi er.  
Her vil vi snakke om os og jer, jeres barns behov og personlighed, samt få snakket om gensidige 
forventninger til hinanden. 
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Det er vigtigt for os, at I er trygge ved at lade os tage vare på jeres barn. Det handler om tillid. 
Gennem tillid kan vi skabe et godt samarbejde og sammen skabe en god tid for jeres barn i 
vuggestuen. 
  
Hvis i vil læse mere om Søbjerggårds Børnehus, så benyt vores hjemmeside. 
http://soebjerggaard.slagelse.dk/ 
 
 I vil blive tilbudt en 3 måneders samtale når barnet har gået i vuggestuen i ca. 3 mdr. 
  
  

Telefon nummeret til vuggestuen. 
For at Ringe til Vuggestuen tast 58 52 02 02 og vælg lokal 2 

—Ved optaget eller intet svar, viderestilles telefonen til vores "bærbare". 

  
 
 

Tværfaglig samarbejdspartner.  
Vuggestuen vil, på lige fod med de øvrige dagtilbud i Slagelse Kommune, få besøg af de 
pædagogiske konsulenter. Konsulenterne er med til at sikre at der er kvalitet og udvikling og 
tilbyder sparring med det pædagogiske personale, således at vi løbende kvalitetssikre tilbuddet til 
dit barn.  
 
 

Godmorgen og farvel. 
Der er ikke mødepligt i vuggestuen.  
  
Det kan være svært at starte et nyt sted. Derfor anbefaler vi, at jeres barn har en bamse eller 
nusseklud med. Det kan være rigtig rart at holde fast i noget man kender, når man skal møde en 
masse nyt. 
  
Hvis vi er i en aktivitet, når I kommer med jeres barn, så kom ind til os. Her hjælper vi med gerne 
med at sige farvel - på gulvet, i armene eller på skødet af en voksen.    
Vi vil være nærværende voksne, for alle de børn der er i vuggestuen.  
Derfor vil vi gerne blive på stuen sammen med børnene.  
  
Vi ved det kan være svært at sige farvel - få en snak med os om, hvordan det kan fungere bedst.  
  
I er altid velkommen til at ringe og høre hvordan det går og vi garantere jer at, hvis vi ikke kan 
trøste, så ringer vi til jer. 
  
  

Rytme og rutiner.  
Nedenfor har vi sat lidt ord på, hvordan vi vil strukturere hverdagen i vuggestuen.  

http://soebjerggaard.slagelse.dk/
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Dette for at skabe nogle tydelige, trygge og genkendelige rammer for jeres børn. Jeres barn vil i sit 
eget tempo blive bekendt med disse rammer og skal ikke presses ind i dem. Derimod finder vi det 
vigtig, at møde jeres barn hvor det er, således at jeres barn først og fremmest bliver tryg ved os, 
derefter vil rutinerne komme helt af sig selv.  
 
 
 

Hverdagen i vuggestuen. 
  

Kl.6.00—7.15  
Godmorgen og velkommen. Vi starter i Andedammen hvor man kan få morgenmad. 
Dette gør vi sammen med børnehaven.  Store og små børn har meget at give hinanden—og det 
skal de have mulighed for i Søbjerggård børnehus. 
  

Morgenmad:  
Havregryn, Cornflakes og havregrød. I er velkommen til at medbringe banan eller frugtmos, hvis I 
ønsker det i havregrøden. Der serveres letmælk og vand til morgenmad. 
Her vil det være en god forberedelse for jeres barn, at have stiftet bekendtskab med alm. mælk 
og/eller vand inden opstart. 
  
Husk endelig at fortælle os, hvis dit barn allergisk overfor bestemte fødevare.  
  
Får jeres barn modermælkserstatning, medbringer I dette, samt sutteflaske. 
  

Kl. 8.15: 
Vuggestue børnene går på hver deres stue. 
 

Kl. 8.45: 
spiser formiddagsmad, bestående af brød og frugt. 
Børn der har behov for det, bliver puttet. 
Herefter samles vi ofte til en sang, en leg eller en lille fællesaktivitet. 
  

Kl.9.30 – ca. 10.45: 
Her har vi fordybelsestid sammen med børnene. Det kan bl.a. være i pædagogiske projekter, ture 
ud af huset eller fordybelse i legen. Alle aktiviteter målrettes til at understøtte og stimulere 
barnets sproglige, motoriske og sociale udvikling. 
  
Det er vigtigt for os, at hverdagen i vuggestuen både er et rum der inspirerer, samt giver plads til 
barnets egen udforskning. 
  
 
  

Kl. ca. 10.45 : 
Vi spiser vores medbragte frokost.  
Børnene vil få deres egen faste plads, i mindre grupper, ved et af bordene, for at skabe 
forudsigelighed, tryghed og nærvær.  
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Spisetiden er en super mulighed for barnet til at udforske og blive stimuleret. Der smages, lugtes 
og mærkes og den voksne stimulerer barnets sproglige udvikling ved at sætte ord på egne og 
barnets handling. 
 
  

Kl. ca. 11.30 -12.00: 
Børnene bliver puttet med hyggelige ritualer og vaner, der skaber ro og tryghed - og grobund for 
gode sovevaner. 
De ”store” børn sover på madrasser på stuen, mens de små sover i krybber eller barnevogne i 
krybberummet, hvor der er overvågning. 
  
De børn der ikke sover, leger på Fiskedammen. 
Den stille stund over middag giver en god anledning til at sætte tempoet ned, helt bogstaveligt at 
sætte sig på gulvet og se de mindste børn i øjnene og møde dem hvor de er. 
  

Kl.14.00-15.00: 
Vi spiser vores medbragte eftermiddagsmad.  
  

Kl. 17.00: 
De børn der er tilbage vil komme over i børnehaven og lege, indtil børnehuset lukker. 
 
 
 
 
  

Dit barn har en primærpædagog: 
  
Primærpædagog er den der har det overordnet ansvar for dit barns trivsel og udvikling i 
vuggestuen, samt ansvaret for afholdelse af samtalerne omkring dit barn.  
Dog har alle ansatte i vuggestuen, i samarbejde med Jer, et fælles ansvar for dit barnets udvikling 
og trivsel.  
  
Forældresamtale tilbydes, når barnet har gået ca. 3 mdr. i vuggestuen. Herefter er det efter behov.  
  
Inden jeres barn starter i børnehaven, vil vi brobygge med den stue dit barn skal gå på. Når jeres 
barn starter i børnehaven, vil I igen blive inviteret til en samtale indenfor 3 mdr. 
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Bleer. 
I skal ikke selv have bleer med - det sørger vuggestuen for. 
  
Jeres barn vil blive skiftet flere gang i løbet af dagen. Dette er for at sikre at ingen børn har en våd/ 
brugt ble på for længe. 
  
Søbjerggård benytte bleer mærke ”Bambo miljøbleer”. 

Hvis I, af forskellige årsager ikke ønsker at bruge vores bleer - er I velkomne til at medbringe jeres 
egne. Dog ikke ”up and go” bleer. 

 

  

Kostpolitik. 
I skal selv medbringe jeres barns frokost og eftermiddagsmad.  
Den skal medbringes i to bøtter/madkasser og stilles i køleskabet på stuen.  
 
I madpakken medbringes sund og næringsrigt mad, som dit barn kan lide. - evt. en rest aftensmad 
fra aftenen før. Vi vil gerne varme maden op i vores mikrobølgeovn.  
  
Vi vil gerne i dialog med jer om jeres barns spisning, da vi ved at der kan være stor forskel på hvad 
børn i denne alder spiser.  
  
Vi gør opmærksom på at vuggestuen har en nul sukker politik. Dette betyder vi ikke ønsker at 
servere unødvendig sukker for jeres børn.  
  
Derfor henstiller vi til, at jeres børns madpakker ikke indeholder: Kiks, sødet yoghurt, kage, slik, 
søde drikke, Kinder mælkesnitte, eller myslibar. 
  
Ligeledes henstiller vi til, hvis I ønsker at holde fødselsdag for jeres barn i vuggestuen, at I 
medbringer boller, frugt eller andet sundt alternativ. 
  
Nedenfor er der lidt inspiration til madpakken: 
 Rugbrød/bondebrød med smørbart pålæg – f.eks. Leverpostej, smøreost, makrel, mm. 

Når jeres barn kan tygge og synke er det kun jeres fantasi der sætter grænserne. 
 Kogte grønsager – f.eks. Gulerødder, broccoli, kartofler 
 Kolde grønsager – f.eks. Agurk, majs 
 Rester fra gårsdagens aftensmad 
 Skorper 
 Kogt pasta 
 Frugt og bær.  
  

OBS: hårdt frugt og grøntsager, som æble og gulerod skal koges. 
For yderligere inspiration se sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/de-officielle-kostraad/ 

http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/de-officielle-kostraad/
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Sov godt. 
Børn i alderen 6 måneder – 1,11 år sover i krybber eller barnevogn. Vi har alt dertilk, så det eneste 
barnet skal medbringe er bamse, sut, nusseklud. Krybber og barnevogne står i vores krybberum. 
Når barnet fylder 2 år, sover det på en madras, i en sovepose inde på stuen. Dette er en god 
øvelse og overgang til børnehavens sove faciliteter. 
Vi putter børnene, hvorefter de bliver tjekket løbende. Hvis de ældste af vuggestuebørnene ikke 
sover efter ca. 0.5 time tages de op igen. 

 
Hvornår har et barn sovet tilstrækkeligt? – Når det vågner af sig selv! 

  
Vi oplever desværre ofte, at forældre til børn helt ned 1 års alderen, ønsker at vi skal regulere i 
deres børns søvn. Det gør vi ikke. 
Det strider imod dokumenteret viden, vores faglighed og erfaring i forhold til det lille barns 
udvikling. Derfor vil vi her gerne uddybe vores holdning. 
Vi tilgodeser det enkelte barns søvnbehov. Hvis et barn er træt, puttes barnet uanset tidspunkt på 
dagen. 
  
Barnets middagslur har ingen indflydelse på nattesøvnen, hvis blot den ikke bliver længere end ca. 
3 timer i 2–3 års alderen. 
Vi vækker derfor ikke vuggestuebørnene af middagsluren. Vi vil gerne prøve at rokke med 

krybben, ae på kinden efter minimum 1.5 times søvn, hvis jeres barn stadig  

sover. Hvis barnet ikke på nogen måde viser tegn på at vågne, vurderer vi, at det skal have lov at 

sove lidt længere. Vi noterer på tavlen, i første stue, om længden af jeres barns lur.  

  

Vi er naturligvis behjælpelige med at få vendt et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Personalet har 

kendskab til børn og søvn, og er derfor klar med vejledning, hvis der skulle være brug for det. 
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Sygdom 
 
Hvornår må et barn møde i institution? 
  
Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme 
sygdomme. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en 
smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.         
  
Barnet er rask, når det på sædvanlig vis kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at 
barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.         
  
Hvis et barn møder i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft, 
større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.     
  
Syge børn skal ikke være i institutionen, men skal blive hjemme. Syge børn er børn, der ikke kan 
indgå i en normal hverdag. F.eks. stærkt forkølede, har pudsflod fra øjnene (øjenbetændelse), 
maveinfektion eller har en temperatur over 37,5 grader. 
  
Der henstilles til, at barnet skal blive hjemme – både af hensyn til barnet selv og af hensyn til 
smittefaren for de øvrige børn og voksne.  
 Hvis barnet har en smitsom sygdom, så skal vuggestuen kontaktes. Hvis barnet bliver sygt i 
vuggestuen, vil forældrene blive kontaktet, så barnet kan blive hentet hurtigst muligt. Syge børn 
har brug for den ekstra omsorg hjemme. 
   

Er du som forældre i tvivl så læs mere på:   

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-hos-boern 

 

Vi samarbejder også med sundheds sygeplejersken, Monica Raae Jensen 
I altid velkommen til at kontakte Monica på: tlf. 51 53 95 10 
 

Vi lære at gå på toilettet 
En naturlig del af at blive større er, at jeres børn skal lære at gå på toilettet.  
Det bliver børn generelt super motiveret for at ville omkring 2-2,5 år. 
Derfor prioriterer vi, i samarbejde med jer forældre, tidligt at opfordre barnet til at prøve at sidde 
på potte/ toilet. Dette for at understøtte jeres barns udvikling og selvstændighed. 
  
Vi anbefaler, at jeres børn, når de er omkring 2 år, får todelt undertøj og bukser/tøj på, så de selv 
kan tage det af, for derved at gøre det nemmere at gå på toilettet. 
 
 
 
  

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-hos-boern
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 Tabulex 
Vuggestuen er papirløs (for de voksne), vi kommunikerer med jer over Tabulex.   
Her vil der komme info om dagens gang, nyhedsbreve, generel info og billeder fra dagen. 
 
Månedsplanen komme via Tabulex ellers kan du finde den på vores hjemmeside. 
  
Vi vil gerne fordele personale ressourcerne efter, hvornår jeres børn er her, derfor beder vi jer om 
at skrive, hvornår i ca. henter jeres barn.  

Tøj og garderobe. 
Jeres barn vil få deres egen garderobe, hvor der skal være overtøj, der passer til årstiden.  
Derudover vil jeres barn også få deres egen kasse ude på toilettet. Heri skal der være mindst 2 sæt 
skiftetøj. Heri ligger i også evt. små savlehagesmækker, cremer, sovebamser ekstra sutter m.m. 
  
Af sikkerhedsmæssige årsager henstiller vi til, at jeres børns tøj ikke har lange snore, som kan 
hænge fast.  
Ligeledes skal elefanthuen sidde tæt til hovedet og ikke kunne trækkes bagover. 
 
 
 
 

Brobygning fra vuggestue til børnehave: 
Når et barn skal fra vuggestuen til børnehaven, så er det en stor begivenhed for barnet.  
Det er også en omvæltning for forældrene, da hverdagen og rutiner i børnehaven er anderledes 
end i vuggestuen. 
  
For at hjælpe med at gøre denne overgang bedst mulig for alle parter, har vi lavet denne oversigt – 
så alle ved hvordan og hvornår tingene sker. 
  
Barnet skal starte i børnehaven til den 1. i den måned de bliver 3 år (dvs. har Mads fødselsdag den 
6. august, så skal han starte den 1. august).  
I får besked af vuggestuen om, hvilken stue barnet skal flytte til. Børnehaven videregiver herefter 
informationer om stuen til forældre og barn. 
  
I måneden op til barnet skal i børnehave, besøger vi den nye stue en til to gange. På denne måde 
får barnet set de nye legekammerater og voksne lidt an. Det er stadig vigtigt, at forældrene aftaler 
den egentlige indkøring med den nye børnehave-stue. 
  
Barnet har en mappe på stuen hvor vi vil putte tegninger, billeder og lign ind.  Mappen vil følge 
barnet fra vuggestue start til end børnehave tid, hvor barnet får sin mappe med hjem.  
  
  
Du/ I er altid meget velkommen til at spørge personalet, der altid vil være meget behjælpelig.  
  

Vi glæder os til at lære jeres barn og jer at kende. 
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Venlig Hilsen 

 
 

Andedammen;   Heidi– Pædagog           Dorthe – Pædagog              Cammilla  - Medhjælper 
 
 
Fiskedammen;   Kristina – Pædagog          Mette – Pædagog              Maibrit– Medhjælper  
 


