
1

� 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 vuggestue!

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

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

ude og efter toiletbesøg. 

� Vask gerne barnets hænder, når I kommer om morgenen, og når 

I kommer hjem om eftermiddagen. Det nedsætter smitterisiko. 

� 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. 

� Institutionens sygdomspolitik er tilgængelig på hjemmesiden. 

Her kan du læse om forskellige børnesygdomme, og om hvornår 

dit barn er rask nok til at være i institutionen. 

Sundhed og hygiejne



Velkommen til vuggestuen 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 Myretuens vuggestue. 

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 vi også 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 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. 

� + få seddel med tøjforslag fra Josephine. 

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

ekstra tøj og rigelige mængder af bodyer/undertøj og 

strømper. Check kassen af og til og suppler med det tøj, der 

mangler. 

Garderobe og påklædning



Samarbejde mellem forældrene
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I Myretuen lægger vi vægt på, at vi skal kende hinanden. Både fordi 

det er rart for alle, at føle sig godt hjemme i institutionen, og fordi 

eventuelle konflikter mellem børnene er nemmere at håndtere, når 

forældrene har et godt kendskab til og samarbejde med hinanden. 

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 skal lege med Elsa eller 

Batmans bukser er havnet hjemme hos Robin.

Husk også at holde jeres kontaktinformationer opdaterede og 

tilgængelige på Børneruden.

I Myretuen har vi to stuer til vuggestuebørnene, de hedder

Musestuen og Muldvarpestuen. På Musestuen er de mindste

vuggestuebørn og hos Muldvarpestuen de ældste.  Der er fast 

tilknyttet 3 pædagoger og en medhjælper til vuggestuen . 

Derudover har dele af børnehavens personale også faste timer i 

vuggestuen.

Vi beder jer sætte en uge af til indkøringen. De første dage vil vi 

gerne se jer en time eller to om formiddagen fra ca. kl. 9. På et 

tidspunkt, f.eks. i løbet af andendagen vil vi bede jer gå lidt fra 

jeres barn, så vi kan lære barnet at kende på egen hånd. I dagene 

herefter vil vi gradvist – efter aftale med jer – forlænge barnets 

ophold. 

Vi vil gerne vide noget om barnets spise- og sovevaner. Tænk 

også over, om I har et sovedyr eller andet hjemmefra, der kan 

give tryghed i den første tid. 

Det kræver tid og overskud at blive tryg og kendt med 

vuggestuelivet. Der er mange nye ansigter, ny mad og nye 

omgivelser, som barnet skal forholde sig til. Vi anbefaler derfor, 

at barnet har korte dage i den første tid (f.eks. 9-15). Så får 

barnet mulighed for at slappe af og bearbejde de nye indtryk i 

fred og ro derhjemme. 

For de fleste børn tager det ca. en måneds tid at falde rigtigt til. 

Bliver barnet sygt eller holder I ferie i begyndelsen af forløbet, 

må vi ofte gentage indkøringen.  

Indkøring i vuggestuen



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 

af og til også 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. 

For et vuggestuebarn, hvor man ikke kan tale om dagens aktiviteter, 

kan man i stedet bygge bro mellem hjem og institution ved f.eks. at 

synge de samme sange eller gentage aktiviteter og lege fra 

vuggestuen derhjemme. Man kan også sammen se på de fotos, som 

vuggestuen lægger du på BørneRuden.

� 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.

� Skriv på tavlen ved døren, hvornår barnet er vågnet, hvornår 

det bliver hentet, og hvem der henter. 

� Læg ekstra sutter og evt. sovedyr i garderoben. Vi foretrækker 

sutter med navn på.  

� I skal selv medbringe bleer til barnet. Bleerne placeres over/i 

barnets kasse på badeværelset. Tjek jævnligt om der er brug 

for nye. Medbring ikke buksebleer/’Up&Goes’ – de er for 

besværlige i en institution. 

� Børnene sover udendørs i krybber indtil de er 2 år gamle, 

derefter sover de indenfor på en madras. De større børn bliver 

lagt til at sove efter frokost, mens de små børn sover efter 

behov. 

� Alle børn får fuld kost. Fuld kost er frokost samt formiddags-

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 til børn over 1 år.

� Hvis jeres barn har brug for specialkost skal vi bede om en 

lægeerklæring, så vi kan give besked til køkkenet. 

Praktisk 


