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� Udhvilede børn får mere ud af dagens aktiviteter og skaber færre 

konflikter.

� Fortæl os, hvad der rører sig i barnets liv, så forstår vi barnets 

reaktioner bedre. Hvordan har barnet sovet? Er den ene forælder 

ude at rejse? Er barnet måske på vej til at blive syg?

� Små ører kan også forstå store ting. Tal aldrig nedsættende om 

andre børn, forældre eller personale i børnenes påhør.

Myretuen

Vejlesøparken 1, 2840 Holte

+45 45 42 33 58

www.myretuen.rudersdal.dk

Hjælp det gode samarbejde og trivslen på vej

Velkommen i børnehave!
Din forældrebestyrelse i Myretuen 

Myretuen er en selvejende institution, hvor overordnede 

beslutninger træffes af en bestyrelse valgt på den årlige 

generalforsamling. Bestyrelsen består af syv forældre, hvor af to er 

valgt som suppleanter. Når bestyrelsen holder møde, deltager Pia 

som leder og Helle som personalerepræsentant.

Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for Myretuen, 

mens lederen har det daglige ansvar for driften. Fordi Myretuen er 

en selvejende institution er bestyrelsens formelle kompetencer 

vidtgående. Det er for eksempel bestyrelsen, der i samarbejde med 

ledelsen lægger budgetrammerne under hensyntagen til ønsker fra 

forældre, børn og medarbejdere.

En vigtig del af bestyrelsens arbejde er kontakten til og fra 

forældrekredsen. Vi lægger vægt på, at forældrene i Myretuen er 

aktive i arbejdet omkring institutionen, og vi forsøger i vores 

bestyrelsesarbejde at fremme relationerne forældre imellem. Derfor 

kan vi kun opfordre til i det daglige at tage fat i bestyrelsen, hvis du 

har noget på hjerte.



Velkommen til børnehaven i Myretuen
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Vi glæder os til at lære Jeres barn at kende og til at give det en god og 
spændende dagligdag hos os. I denne folder kan I læse om hvordan 
hverdagen er for et barn i Myretuen. 

Der er også en række praktiske retningslinjer og tips, som får 
hverdagen til at glide nemmere for os alle sammen, når alle bakker 
op om de fælles retningslinjer.

Endeligt beder vi jer læse nogle generelle principper for samarbejdet 
i Myretuen. Både mellem hjemmet og institutionen og forældrene 
imellem. Et godt samarbejde bygger på en åben og ærlig 
kommunikation. Sammen skaber vi de bedste udviklingsrammer for 
jeres barn. 

Hvis I undrer jer over noget i Myretuen, er Jeres spørgsmål altid 
velkomne. I skal have ro i maven, og forstå hvordan jeres barns 
hverdag ser ud.  Meget kan klares i den daglige dialog, når I henter og 
bringer. Men der kan være travlt i morgen og eftermiddagstimerne, 
og det kan være rart at slippe for andres (også børnenes!) påhør. 
Derfor sætter personaletogså gerne fem minutter af til en 
’voksensnak’ i enrum. 

I samme ånd beder vi om, at I tager godt imod, hvis personalet har 
spørgsmål til jer om barnet og barnets liv derhjemme. Spørgsmål er 
ikke en kritik eller et ønske om, at I ændrer ting i familien. Men jeres 
svar kan hjælpe personalet til at forstå barnet bedre.

Vi håber, at I vil være med til at bevare det gode samarbejde i vores 
institution.

Venlig hilsen 

Myretuens Personale og Bestyrelse

� Giv barnet praktisk tøj på, som kan tåle at blive beskidt. Så 

sparer I jer selv for ærgelser over ødelagt tøj. 

� I garderoben skal der hænge tøj efter årstid og vejr. 

Garderoben tømmes hver fredag med henblik på grundig 

rengøring. 

� Hold orden i garderoben og opbevar kun tøj, som må bruges. 

Det gør det overskueligt for jeres barn at tage tøj på selv. 

� På toilettet har jeres barn en kasse til skiftetøj. Hav et par sæt 

ekstra tøj og rigelige mængder af undertøj og strømper. Check 

kassen af og til og suppler med det tøj, der mangler. 

� Vi vil gerne samarbejde om at gøre jeres barn renligt. Derfor 

vil vi bede jer om, at I ikke giver jeres børnehavebarn 

bodystocking på. 

Garderobe og påklædning

� Vi forsøger at holde et højt hygiejnisk niveau ved f.eks. at vaske 

børnenes hænder hyppigt, før måltider, når vi har været ude og 

efter toiletbesøg.  

� I de våde og kolde måneder beder vi jer om at stille fodtøjet i 

gangen ved aflevering/hentning, så vi ikke får spredt mudder og 

snavs i institutionen. Gulvet er børnenes legeplads. 

� Send ikke et sløjt eller sygt barn i institution, og hold barnet 

hjemme så længe der er smitterisiko. Læs mere i institutionens 

sygdomspolitik.

Sundhed og hygiejne



Samarbejde mellem forældrene
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Vi ønsker at skabe en god kultur i Myretuen via større fællesskab 
blandt forældrene og øget engagement i Myretuen.

Vi brænder for at skabe relationer både i børnenes egne grupper, på 
tværs af hele Myretuen og mellem forældrene. Vi mener, at det er 
vigtigt at lære børnene at være åbne for at omgås mange forskellige 
mennesker. Og det er os forældre, der viser vejen!

Formålet er, at vi alle medvirker til at skabe en bedre institution. Et 
styrket forældrenetværk og samarbejde udgør fundamentet for en 
endnu bedre institution. 

Et godt samarbejde starter med, at vi lærer hinanden at kende. 
Myretuen har hvert år en række arrangementer for familierne – f.eks. 
sommerfest, familiedag, lanternefest, luciaoptog og fællesspisning i 
grupperne. 

Bak op om arrangementerne – både ved at deltage og ved at tilbyde 
en hjælpende hånd ind imellem – det er med til at skabe et godt 
sammenhold i institutionen. 

Derudover vil vi gerne have et lille billede af jer forældre på 
børnenes plads. Det er hyggeligt, og det gør det nemmere at finde 
ud af, hvem man skal hive fat i, når Anna gerne vil lege med Elsa. 

Husk også at holde jeres kontaktinformationer opdaterede og 
tilgængelige på Børneruden.

Hvis I vil holde private arrangementer for børnene f.eks. i forbindelse 
med fødselsdage er I velkomne til at hænge invitationerne op i 
garderoben, men kun hvis I inviterer enten hele barnets gruppe, alle 
piger eller alle drenge fra gruppen. 

Når I starter i børnehaven vil der være en masse nye ting, både I 

og Jeres barn skal forholde jer til. I vil sikkert også opleve, at jeres 

barn i en periode vil være mere træt, når I kommer hjem om 

eftermiddagen. Det kan være hårdt, at forholde sig til en masse 

nye ting. 

Børnehaven er delt op i tre grupper. Pindsvinene, Egernerne og 

Uglerne. Pindsvinene er de ældste vuggestuebørn og de yngste 

børnehavebørn. Egerne er de mellemste børnehavebørn og 

uglerne de største børnehavebørn, som skal i skole næste år. 

Hver gruppe har en kontaktpædagog, som følger børnene så 

længe de er i børnehaven. Gruppen spiser frokost, laver 

forskellige aktiviteter og tager på ture saammen. I det daglige er 

de tre grupper ikke adskilt og leger på kryds og tværs. 

Grupperne holder samling efter behov, hvor vi f.eks. synger eller 

læser historie. Her øver vi os i at sidde stille og lytte, men også i 

at turde sige noget i en stor forsamling, og at vente på at det 

bliver ens tur.   

Alle børn får fuld kost Fuld kost er frokost og eftermiddagsmad 

som er brød og frugt. Frokosten er varm mad tre dage om ugen 

og kold mad to dage om ugen. Der serveres mælk til frokost og 

børnene har adgang til frisk vand hele dagen. Hvis jeres barn har 

brug for specialkost, skal vi bede om en lægeerklæring, så vi kan 

give besked til køkkenet.

De børn, som har brug for at sove, har mulighed for at få en lur 

mellem ca. 12 og 14. 

Om at gå i børnehaven



Samarbejde om barnet
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Personalet beskriver næsten dagligt børnenes dag på Børneruden. 

Her kan du læse om dagens aktiviteter, og hvilken læring der er 

tilknyttet aktiviteterne for dit barns aldersgruppe. Derudover vil der 

også mindst en gang om måneden eller efter behov være et par ord 

med om børnegruppens trivsel. 

Gør det til en vane at følge med på Børneruden eller læse på vores 

entreskærm, så er I altid orienteret om barnets hverdag og får 

praktiske oplysninger om sygdom, udflugter, madplaner osv.  

Følg med i barnets aktiviteter og tal om det derhjemme på barnets 

niveau. På den måde får barnet mere læring ud af aktiviteterne. 

Forskning på børneområdet (f.eks. Brenda Taggert) har vist, at det 

hjemlige miljø – i form af de ting forældrene foretager sig med barnet 

- har lige så stor indflydelse på barnets læring, som dagtilbud af høj 

kvalitet har. Det betyder f.eks. at hvis forældrene er gode til at synge, 

læse historier og rime med barnet, så lærer barnet hurtigere at forme 

ord selv - og dermed læse.

Ud over det daglige samarbejde vil ca. en gang om året holde en 

samtale med jer om barnet. Til samtalen benytter vi – og de øvrige 

institutioner i Rudersdal kommune - dialogmodulet ’Hjernen og 

Hjertet’, som dækker relevante læringsmål inden for f.eks. motorik, 

sprog og sociale kompetencer. Både forældre og pædagog udfylder 

dialogmodulet, som danner udgangspunkt for samtalen.  

� Vi beder om, at I afleverer børnene senest kl. 9.15, så er vi alle 
samlede og bliver ikke forstyrret, når dagens aktiviteter går i 
gang. Ring til os, hvis I kommer senere.

� Børn skal være afhentet og ude af institutionen senest kl. 17 
mandag til torsdag og senest kl. 16 om fredagen 

� Sig ‘Godmorgen’ og ‘Farvel’ til en voksen fra børnehaven, så vi 
altid ved, hvilke børn der er kommet, og hvilke der er gået 
hjem. Skriv på ‘forældretavlen’ i børnehaven, hvis jeres barn 
hentes af andre end jer selv.

� Familierne skal selv sørge for bleer til eventuelle blebørn. 
Medbring ikke buksebleer (‘Up&Goes’), de er for besværlige til 
en institution. 

� Hvis jeres barn har brug for en sut til middagsluren, så læg en 
sut til sovebrug i garderoben. Det er som udgangspunkt kun i 
forbindelse med luren, at der bruges sut i børnehaven. 

� Børnene må kun have legetøj med hjemmefra om fredagen. Vi 
tager ikke ansvar for bortkommet og ødelagt legetøj. For at 
holde støjniveauet nede, har vi bestemt, at der ikke må 
medbringes legetøj med lyd. Medbragte legetøjsvåben må kun 
benyttes på legepladsen. Medbring ikke bue, pil og lignende 
som er farligt for øjnene. Skriv altid navn på legetøjet, så 
undgår vi konflikter om ejerskab.

� Fødselsdage fejres enten med fødselsdagssamling i 
børnehaven, eller ved at gruppen besøger barnet derhjemme. 
Børnene skal ikke have gave med til fødselaren. Børnehaven 
sørger for en lille ting. 14 dage før barnets fødselsdag får I 
Myretuens fødselsdagspolitik. Her kan I bla. læse om gode 
forslag til sund uddeling.  

Praktiske tips og retningslinjer


