
 

 

 

Børnehuset Mølleåen 
 
  



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



 

 

Kære 

 

 

Vi glæder os til at lære dig og din familie 

at kende og håber, at I vil få nogle gode 

år her hos os. 

 

Din stue hedder 

 

 

De voksne på stuen hedder 

 

 

 

 

I indkøringsperioden er barnets primære 

voksen:  

 

 

Børnehusets daglige leder er 

Navn: Kjersti Vielsted 

Mail: kjev@rudersdal.dk 

Mobil: 72 68 35 76  

Kontor: 46 11 35 75 

Denne folder 

Med denne  folder vil vi forsøge at give jer 

et billede af Børnehuset  Mølleåen samt 

give nogle informationer, der forhåbentligt 

vil give svar på mange af de spørgsmål, 

man stiller sig som nye forældre. Yderli-

gere informationer finder I på vores 

hjemmeside.  

 

Har I spørgsmål til indholdet , eller til 

noget, der ikke står i folderen, er I meget 

velkomne til at spørge personalet. 

 

 

Politik for dagtilbud 

Rudersdal Kommune har en fælles politik 

for dagtilbud til børn, som alle dagtilbud 

arbejder ud fra. Den kan findes på Ru-

dersdal Kommunes hjemmeside 

www.rudersdal.dk. 

 

 

Kort om Mølleåen 

Mølleåen er en Integreret institution med 

Grøn Profil. Vi er en del af Område Holte i 

Rudersdal Kommune. 

 

Vi er normeret til 24 vuggestuebørn for-

delt på to stuer med op til 12 børn på 

hver. Stuerne hedder Musvitstuen og  

Mejsestuen. 

 

Skovbørnehaven er normeret til 27 børn. 

 

 

mailto:kjev@rudersdal.dk
http://www.rudersdal.dk/


 

 

Åbningstider  

Vores åbningstid er: 

Mandag 6.30-17.00 

Tirsdag 6.30-17.00 

Onsdag 6.30-17.00 

Torsdag 6.30-17.00 

Fredag 6.30-16.00 

 

Bemærk venligst, at alle, både børn, 

forældre og personale, skal have forladt 

børnehuset, så døren kan låses kl. 17.00 

og kl. 16.00 om fredagen. 

 

 

Børnehusets værdier 

I Mølleåen lægger vi vægt på, at huset er 

et åbent og indbydende sted med en god 

atmosfære, og at samarbejdet mellem 

børn, forældre og personale er præget af 

gensidig tillid og tryghed.  

 

 

Det pædagogiske arbejde 

I vores pædagogiske arbejde, tager vi 

udgangspunkt i de nye styrkede lærepla-

ner, hvor vi blandt andet arbejder med 

børnenes indbyrdes sociale relationer og 

personlige udvikling, så de styrker deres 

selvværd, livsduelighed og robusthed og 

oplever, at være en vigtigt del af et fæl-

lesskab.  

 

I det sproglige arbejde fokuserer vi ho-

vedsageligt på tre områder; sproget i 

hverdagen, dialogisk læsning og tematisk 

sprogarbejde, som alle tre biddrager til, at 

børnene udvikler deres sproglige  og 

kommunikative færdigheder. 

 

Vi har fokus på børnenes selvhjulpenhed 

da det er vigtigt at børnene får en ople-

velse af, at de kan mestre tingene selv. 

Denne færdighed øver barnet sig i, ift. alt 

hvad der foregår i hverdagen og i hver-

dagens mange rutiner: ved måltiderne, i 

garderoben, på legepladsen mv. Børnene 

lærer fx selv at tage tøj af og på, hjælpe 

med at tørre borde af, hælde fra små 

kander, fylde på tallerkenen, selv smøre 

sit brød, bede om mere mad, mv. Det 

betyder, at de yngste børn spilder på tøjet 

– eller gulvet – men stor er til gengæld 

glæden, når man ”kan selv”.  

 

Vi ønsker at give børnene gode erfaringer 

med  kropslig udfoldelse men også give 

ro og tid til undersøgelse, fordybelse og 

sanselige oplevelser i skov og natur.  

 

Vi arbejder med de kulturelle værdier, 

hvor børnene indgår i ligeværdige og 

forskellige former for fællesskaber og får 



 

 

brugt deres fantasi, kreativitet og skaber-

lyst i kreative aktiviteter og projekter.  

Vores udgangspunkt  i arbejdet med 

børnene er børneperspektivet  og vi  

arbejder således både stueopdelt og på 

tværs, da dette giver os mulighed for at  

dele børnene op i mindre grupper i for-

hold til alder, interesse, formåen og be-

hov.   

 

 

Derudover er legen en stor og vigtig del 

af børnenes hverdag i Mølleåen, da bør-

nene gennem leg, gør sig væsentlige 

erfaringer med forskellige sociale positio-

ner, som giver dem et grundlæggende 

demokratisk værdiset, der udvikler og 

understøtter børnenes dannelse og livs-

duelighed. 

 

 

Opstart af jeres barn

Inden jeres barns opstart i institutionen, 

aftales der et besøg, hvor I vil møde den 

medarbejder der bliver jeres barns pri-

mære kontaktperson i den første periode. 

 

Her vil vi bl.a. fortælle om Mølleåen og 

den måde vi arbejder på, samt om de 

vigtigste praktiske forhold, som I skal 

kende til på forhånd. Mødet er også en 

god lejlighed til at drøfte opstarten, så I 

og jeres barn får den bedst mulige start 

her hos os.  

 

 

Primærperson 

Den medarbejder, som bliver jer og jeres 

barns primære kontaktperson under op-

starten, har et særligt ansvar for at være 

opmærksom på jeres barn i de første 

uger. Men jeres barn vil naturligvis også 

være sammen med andre voksne.  

 

Vi bestræber os på, at vi under indkørin-

gen dagligt får vendt med jer, hvordan 

dagen har været for jeres barn. Er den 

primære kontaktperson ikke til stede når I 

henter, vil han/hun overlevere de vigtigste 

informationer til det personale, der er 

tilstede.  

  

 

At starte i Mølleåen 

At starte i en ny institution kan være en 

stor omvæltning for jeres barn og for jer. 

Det svarer til, at vi som voksne skal falde 

til på en ny arbejdsplads. I vil måske 

opleve at jeres barn er mere træt end det 

plejer pga. de mange nye indtryk.  

Ingen opstart er ens da børn er meget 

forskellige. Personalet har stor erfaring i 

mange forskellige indkøringer og vil 

sammen med jer finde den måde, der 

passer jeres barn bedst.  

 

For at sikre en god start i institutionen, er 

det vigtigt, at I har afsat tid til at køre jeres 

barn ind. På den måde kan I også få et 



 

 

indtryk af vores dagligdag og de medar-

bejdere, I skal overlade jeres barn til.  

 

Når jeres barn har gået hos os i ca. 3 

måneder, inviterer vi jer til en samtale, 

hvor vi sammen kan tale om jeres 

oplevelse af indkøringen samt jeres barn 

gerelle trives i børnehuset. 

 

Indkøring 

De første dage er I sammen med jeres 

barn i institutionen. Herefter anbefaler vi, 

at barnet kan være her lidt alene for på 

fjerde- eller femtedagen at spise og evt. 

sove i institutionen (alt afhængigt af jeres 

barns alder og behov). 

Der er en masse ting, vi gerne vil lære om 

jeres barn, og da I er  eksperterne, vil vi 

bruge tid på at tale sammen, så vi i fæl-

lesskab kan tilrettelægge indkøringen på 

den bedste måde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis der er særlige ting vi skal vide om 

jeres barn, er det vigtigt at I fortæller os 

det, så vi kan tage nødvendige hensyn.  

I vuggestuen er der udarbejdet et papir, 

som I som forældre skal udfylde, for at vi 

på den måde kan lære jeres barn bedre 

at kende. 

Det kan være svært - især første gang - 

at overlade jeres barn til nye ukendte 

mennesker, og barnet kan mærke, hvis I 

er usikre. Snak med medarbejderne om 

det - måske kan vi hjælpe. Det er vigtigt, 

at I har tillid til og er trygge ved at aflevere 

jeres barn hos os. 

 



 

 

Påklædning 

Da vi prioriterer at børnene kommer ud 

året rundt, er det vigtigt med den rette 

påklædning. Barnet skal altid have regn-

tøj, gummistøvler og ekstra skiftetøj med. 

Indendørs er det væsentligt, at børnene 

har et par gode sutsko. 

 

At gå i institution kan være et beskidt 

arbejde. Der skal males, leges med sand 

og mudder og meget mere, sørg for at 

jeres barn er klædt praktisk og bekvemt 

på, så han eller hun kan udfolde sig frit, 

og selv have mulighed for at tage tøjet af 

og på, alt efter alder og formåen.  

 

 

 
 

Når I vælger overtøj, vanter, huer, sko 

osv. er det en god idé at tjekke om det er 

nemt at tage af og på. 

 

I bedes fjerne snore i børnenes tøj, over-

tøj og huer. 

 

Skiftetøj 

I barnets kasse vil vi gerne have jer til 

løbende at holde øje med, at der er mini-

mum 2 sæt alderssvarende skiftetøj.  

 

 

 

Tjeklister 

Husk navn i tøj, sko mv. 

Det er en rigtig god ide, at barnets tøj 

og sko mærkes med  barnets navn.  

Tjekliste til badeværelset 

- undertøj/body 

- Strømper/strømpebukser 

- Bluser/trøjer 

- Bukser 

- Savlesmæk 

- Ekstra sut 

 

Tjekliste til barnevogn/krybben 

- sovedragt 

- Hue 

- Vanter 

- Sokker 

- Evt. Sovedyr/sut 

 

Tjekliste til garderoben (årstidsbestemt) 

- Regntøj 

- Thermo-tøj 

- Flyverdragt 

- Jakke 

- Varm trøje 

- Vanter 

- Huer efter vejret (uden bindebånd) 

- Sandaler 

- Sko 

- Gummistøvler 

- Vinterstøvler 

 

Forældre er selv ansvarlige for at holde 

orden i deres barns garderobe. 



 

 

BørneRuden – en del af Min Rude

 

BørneRuden 

BørneRuden er Rudersdal Kommunes 

digitale kommunikationskanal for alle 

forældre med børn i dagtilbud. 

BørneRuden er en del af Rudersdal 

Kommunes digitale borgerunivers ”Min 

Rude”, som du bl.a. kan finde på Ruders-

dal Kommunes hjemmeside 

www.rudersdal.dk . Du skal bruge din 

Nem ID for at logge ind i din egen udgave 

af Min Rude/ BørneRuden. 

 

 

Dagens oplevelser med hjem 

BørneRuden giver jer som forældre mu-

lighed for at følge med i jeres barns hver-

dag i Mølleåen. Ved at kigge på billeder 

og tekst fra dagens/ugens aktiviteter, kan 

dette være et godt udgangspunkt for en 

dialog med jeres barn om hvad de har 

lavet i institutionen. Det er ofte nemmere 

at samtale om dagen, når der er konkrete 

billeder på. 

 

 

Et vigtigt kommunikationsværktøj 

Det er på BørneRuden, at I melder ferie 

og sygdom. Det er meget vigtigt, at I 

overholder  tidsfristen for tilbagemelding 

på ferieperioder sådan, at vi får tilpasset 

antal voksne til de børn der kommer. 

Husk også, at hvis I får nye kontaktoplys-

ninger, skal I selv opdatere dette på Bør-

neRuden under barnets kartotekskort. 

Det er også vigtigt, at I ajourfører på 

Ruden, hvem der må hente jeres barn.  

 

BørneRuden er derudover et vigtigt værk-

tøj til kommunikation mellem os som 

børnehus og jer som forældre. I forhold til 

de praktiske informationer, vil Børne-

Ruden i vidt omfang være den primære 

kanal. I vil derfor opleve, at en række 

informationer kun kommer til jer via Bør-

neRuden. Det kan eksempelvis være 

informationer om ture ud af huset, mad-

planer, tilmeldinger til arrangementer med 

forældre eller bedsteforældre ol. Nyheds-

breve  eller opslag om vores pædagogi-

ske arbejde, vil I også finde på Børne-

ruden. 

 

Men BørneRuden skal på ingen måde 

afløse den personlige dialog med os 

om jeres barns hverdag, trivsel, udvik-

ling og læring.  

 

 

Børneruden på mobilen 

En stor del af indholdet fra BørneRuden 

er også tilgængeligt på mobiltelefonen via 

MobilRuden.  

Når du er logget ind i Min Rude med din 

Nem ID, kan du selv oprette din MobilRu-

de og afprøve BørneRuden på mobilen. 

http://www.rudersdal.dk/


 

 

Aflevering og afhentning

Aflevering  

Vi ser gerne, at børnene er afleveret 

inden kl. 9.00, da vi her starter vores 

fællesaktiviteter. Efter kl 9.00, kan det 

være sværere for personalet at give bar-

net den opmærksomhed i afleveringssitu-

ationen som vi ønsker og som barnet har 

brug for. Vi ved godt, at der kan være 

undtagelser, så vær venlig at give os 

besked hvis I kommer efter kl 9.00, så vi 

kan strukturere os derefter.  

 

Når I afleverer jeres barn, er det vigtigt at 

I husker at tjekke barnet ind på de digitale 

skærme, samt skrive eventuelle beske-

der, så alle i personalegruppen er velin-

formerede. 

 

Særlige ture 

På dage med særlige ture, skriver vi på 

BørneRuden hvornår børnene skal være 

ankommet. Her er det vigtigt, at alle børn 

møder til tiden, så vi kan nå det vi har sat 

os for .  

 

Sig altid farvel 

Når I afleverer, så husk altid at sige or-

dentligt  farvel til jeres barn, så de ved, at 

I går. Gør os gerne opmærksomme på 

hvornår I er klar til at gå, så vi kan tage 

over og sige farvel til jer, sammen med 

barnet. I er altid velkomne til at ringe og 

høre, hvordan det går, hvis det har været 

en svær aflevering.    

 

Afhentning 

Når I henter jeres barn, skal I altid sige 

farvel til personalet. Det gælder både, 

hvis det er en fra dit barns gruppe eller en 

anden, som er tilstede. Derudover er det 

jeres ansvar at tjekke jeres barn ud på de 

digitale skærme. 

 

Det er vigtigt, at I får skrevet, hvis der er 

andre end jer som forældre, der henter 

barnet, da vi ellers ikke må udlevere 

barnet. I BørneRuden kan I selv påføre, 

hvem der må hente jeres barn. 

 

Det er en god afslutning på dagen, hvis 

der er tid til, at dit barn lige leger færdig 

eller afslutter det de er i gang med. Her-

under også, at I sammen rydder op det 

barnet har leget med. På legepladsen vil 

vi opfordre til, at alle børn skal rydde 5 

ting op, sammen med sin mor eller far, før 

de går hjem. 



 

 

Dagens gang 

I vuggestue og børnehave 

Klokken 6.30 åbner vi i alrummet. Her 

serveres morgenmad frem til kl. 7:45, for 

dem der er sultne. I morgen rutinen foku-

serer vi blandt andet på at hjælpe barnet 

at sige ordentligt farvel til mor eller far, vi 

læser bøger, tegner og leger med forskel-

ligt legetøj som på forhånd er sat frem.  

At blive afleveret til en aktivitet, kan være 

gavnligt for barnet, hvis det er svært at 

sige farvel til mor eller far. 

 

Om morgenen, såvel som sidst på dagen, 

er der færre medarbejdere i huset, og 

dermed vil der på disse tidspunkter ikke 

nødvendigvis være nogen fra jeres barns 

gruppe. Der vil som hovedregel være 

personale fra alle grupper tilstede fra kl. 

8.00, hvor vi fordeler os på stuerne. Her 

foregår forskellige aktiviteter og leg, mens 

vi fortsat tager imod børn og forældre.  

 

Morgensamling 

Ved 9-tiden får børnene frugt, brød og 

vand. Bagefter sætter vi os ned i en rund-

kreds på gulvet og holder samling. 

Vores morgensamling er en pædagogisk 

aktivitet som  vi vægter højt og hvor der 

ligger en hel masse læring gemt.  

 

I samlingsstunden, har børnene mulighed 

for at se sig selv i forhold til gruppen. De 

får en oplevelse af at være del af et fæl-

lesskab og spejler sig i gruppedynamik-

ken og i de med- og modspil, denne 

stund giver barnet. Børnene lærer at lytte 

til hinanden, vente på tur, turde at udtryk-

ke sig i en større forsamling samt bidrage 

til og have indflydelse på sin egen hver-

dag. Alt, efter alder og formåen. 

 

Vi vil derfor henstille til, at I som for-

ældre afleverer jeres børn inden kl 9, 

så vi undgår at børnene bliver forstyr-

ret i samlingsstunden.  

 

 
 

Hver  fredag, har vi fællessang I vugge-

stuen på en af stuerne. Børnehaven 

deltager første fredag i måneden. 

 

Efter samling fortsætter dagens aktiviteter 

- inde eller ude, alt efter hvad der er plan-

lagt på forhånd. Skovbørnene går i sko-

ven efter samling. 

 

Flere af ugens dage, er vi delt i aldersop-

delte eller funktionsopdelte grupper på 

stuen, eller på  tværs af stuerne. 

 

Ved 11-tiden spiser vuggestuen frokost 

og børnehaven spiser omkring kl 11.30.  

Efterhånden som alle er færdige, og der 

er ryddet op, bliver vuggestuebørnene 



 

 

skiftet og puttet. De mindste børnehave-

børn sover i telt i skoven eller indenfor 

sammen med de store vuggestuebørn. 

I middagsstunden afvikles pauser og 

møder og der bliver planlagt pædagogisk 

arbejde. Måske er nogle af de mindste - 

der allerede har fået en lur - oppe, og så 

leger, spiser og hygger vi med dem. 

 

Omkring kl. 14.00 er de fleste af børnene 

vågne, og vi spiser eftermiddagsmad og 

får mælk. Resten af dagen går med leg 

og mindre aktiviteter, afhentning og dialog 

med jer forældre. Skovbørnehaven er i 

skoven til omkring kl 14.30, somme tider 

længere. Fra kl. 13 er skovbørnene på 

Uglestedet, som er vores faste tilholds-

sted tæt på vores børnehave. Her kan 

man som forældre komme og hente de-

res børn efter kl 13.  

 

Ved 16-tiden samles alle stuer som regel 

på en stue eller på legepladsen, alt efter 

vejr og årstid. Der vil altid foregå en over-

levering til den blivende medarbejder om, 

hvordan barnet har haft det i løbet af 

dagen.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

A til Å Opstart  

 

Adresser og telefonnumre 

Mølleåen 

Teknikerbyen 44 

2830 Virum 

Tlf. 46113575 

E-mail: molleaen@rudersdal.dk 

Hjemmeside: 

www.moelleaaen.rudersdal.dk 

 

 

Allergi 

Har jeres barn allergi eller intolerance 

overfor visse fødevarer eller andet, er det 

vigtigt vi får besked, så vi kan tage hen-

syn til dette. Visse allergier skal doku-

menteres, så vores køkken kan tage de 

fornødne hensyn og tilberede mad som 

barnet kan tåle.  

Oplysninger om evt. allergi bedes ligele-

des skrives på BørneRuden. 

 

 

Ansvar  

Når I opholder jer sammen med jeres 

barn i Mølleåen, har I selv ansvaret for 

jeres barn. Dette gælder både, når I hen-

ter og bringer samt ved vores arrange-

menter. 

 

 

 

 

http://www.moelleaaen.rudersdal.dk/


 

 

Barnevogne, klapvogne og cykler 

Jeres børns barnevogne, klapvogne eller 

cykler kan stilles ved hoveddøren til insti-

tutionen. Opbevaring sker på eget an-

svar.  

 

 

Betaling 

Betaling foregår direkte til Rudersdal 

Kommune. Der ydes søskenderabat, og 

der kan ansøges om friplads efter gæl-

dende regler.  Du kan læse om reglerne 

på kommunens hjemmeside 

www.rudersdal.dk eller kontakte Borger-

service for yderligere information. 

 

 

Bleer 

Vi sørger for bleer indtil barnet fylder 3 år. 

 

 

Creme og solcreme 

Vuggestuen har creme til sarte og røde 

numser (zinksalve).  

De cremer vi anvender, er uden parfume 

og tilsætningsstoffer. Har jeres barn brug 

for en specifik creme, skal I selv med-

bringe denne og lægge den i jeres barns 

kasse på badeværelset (med navn på). 

 

Når solen skinner 

I skal smøre jeres barn ind i solcreme om 

morgenen. Vi smører børnene ind i vores 

solcreme i løbet af dagen efter behov. Vi 

følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i 

forhold til at benytte solcreme uden par-

fume og andre tilsætningsstoffer og med 

minimum  faktor 15.  

 

Husk at give barnet solhat eller kasket 

med og gerne en langærmet T-shirt. 

 

 

Dagplejen 

Fra den 1. december 2017, har vi haft 

fornøjelsen af, at have dagplejen som en 

fast del af vores hus. Det vil sige, at vores 

dagpleje-pædagog, og hendes børn, er i 

vores vuggestue, på Musvitstuen, hver 

onsdag. Ved sygdom eller  kurser, passer 

vi hendes børn. 

 

 

Ferie og fravær 

Ligesom voksne, har alle børn brug for 

ferie, også selvom familien ikke skal lave 

»noget særligt«.   

 

Inden hver ferieperiode beder vi Jer, via 

BørneRuden, at krydse af om i kommer 

eller ikke kommer og hvilke dage. Det er 

vigtigt at I overholder de deadlines vi 

sætter, da de planlagte aktiviteter og 

personalets ferie afhænger af det frem-

mødte børnetal. Ferie udenfor de faste 

ferieperioder, bedes I også skrive på 

Børneruden. 

 

Når I har meldt jeres barn fri/ ferie, må vi 

henstille til, at I overholder dette, da vi 

planlægger personalets ferie og evt. 



 

 

vikardækning ud fra ferieudmeldingerne. 

Der er ikke fuld vikardækning under per-

sonalets ferie, men vurderes ud fra bør-

neantallet. 

Almindeligt fravær bedes meddelt via 

BørneRuden inden kl. 9, da det giver alle 

i børnehuset et overblik over, hvilke børn 

der vil komme i børnehuset den pågæl-

dende dag. 

 

 

Forældremøde 

Vi afholder ét forældremøde om året, i 

oktober/november.  Invitationen udsen-

des via BørneRuden.   

Forældregruppen er velkomne til at kom-

me med forslag til indhold og emner.  

 

 

Forældresamarbejde og  

forældrearrangementer 

Forældresamarbejde 

Det bedste samarbejde opbygges gen-

nem gensidig tillid og respekt samt en 

tryg og åben dialog.  

For Jer som forældre er jeres eget barn 

naturligt i centrum. Personalet skal vise 

hensyn både til det enkelte barn og den 

samlede børnegruppe.  

Hvor vi som pædagogisk personale har 

en generel og indgående viden om børn i 

almindelighed, har I som forældre en 

særlig viden om netop jeres barn. Derfor 

er det vigtigt, at vi er i tæt dialog omkring 

barnets trivsel og udvikling og at vi ud-

veksler erfaringer og synspunkter i re-

spekt for hinandens viden.  

Vi er altid åbne for en snak - om jeres 

barn, om børnehuset, om vores pædago-

gik eller om noget andet, som ligger jer 

på sinde i forhold til jeres barn Henvend 

jer til personalet eller til lederen, hvis I har 

en underen eller er usikre på noget – 

måske mangler I bare en forklaring.  

 

Det er ikke alle emner, der egner sig til en 

snak i afleverings- eller afhentningssitua-

tionen, så der kan være situationer hvor 

vi i stedet aftaler et møde på et senere 

tidspunkt. 

 

Forældrerådet 

I forældrerådet sidder mellem  3 og 7 

medlemmer sammen med en personale 

repræsentant og den daglige leder. For-

ældrerådet mødes omkring 4 gange om 

året og somme tider ad hoc hvis der er 

behov  for det. Forældrerådet har ingen 

beslutningskompetence, men er spar-

ringspartner for huset i både praktiske og 

pædagogiske henseender. 

Forældrerådet i Mølleåen står for nogle 

forskellige arrangementer i årets løb. 

Blandt andet en forældre arbejdssøndag i 

foråret, hvor vi hjælpes ad med at fikse, 

vaske, male m.m. inde som ude. Derud-

over hjælper forældrerådet når vi har 

sommerfest, æbleprojekt og julefester og 

de står for at afholde nogle kaffe efter-

middage for forældrene i Mølleåen. 

 

 

Forældresamtaler 

Vi vægter forældresamarbejdet højt i 

Mølleåen. Vi afholder jævnlige forældre-



 

 

samtaler og derudover har vi samtaler 

med jer, hvis I har behov for det. Vi tilby-

der  altid en samtale 3 mnd efter opstart i 

børnehuset og derefter omkring én sam-

tale pr år.  

 

De årlige samtaler tager udgangspunkt i 

dialogværktøjet ”Hjernen og Hjertet”, som 

skal udfyldes både af jer forældre og af 

personale på barnets stue. I vuggestuen 

afholdes disse dialogprofiler, med efter-

følgende samtaler, når børnene er mel-

lem 9-14 måneder, på vej mod 2 år og på 

vej i børnehave. Børnehaven har tilsva-

rende dialogprofiler/samtaler, der udfyl-

des og afholdes når barnet er 4 og når de 

er fyldt 5 år. Derudover afholdes der to 

samtaler med fokus på barnets sproglige 

udvikling, når barnet er omkring 3 og 5 år.  

 

Se Hjernen og Hjertet for mere informati-

on: 

 

https://www.rudersdal.dk/files/media/2016

/47/foraeldreguide_til_hjernen_og_hjertet

_-_16_november_2016.pdf  

 

 

Garderoben 

Alle børn har deres egen garderobeplads, 

markeret med navn og billede. Det er 

jeres ansvar som forældre at sørge for 

jeres barn har skiftetøj, sutsko, regntøj, 

huer m.m. med navn på, i deres gardero-

be. Inden sommerferien og juleferien 

bedes I tømme garderoben, så rengørin-

gen kan få gjort dem grundigt rene. 

 

Glemmetøj 

Vi opfordrer børnene til at lægge deres tøj 

på garderobepladsen og hjælper dem der 

endnu ikke kan selv. Men selvfølgelig er 

det ikke alt, der lander, hvor det skal. 

Finder vi glemt tøj lægger vi det i glem-

mekassen, som står i garderoberne. Her 

vil vi opfordre jer til at kigge, hvis I mang-

ler noget.  

 

 

Mølleåens hjemmeside  

www.moelleaaen.rudersdal.dk 

 

 

Information fra os 

Den løbende praktiske information samt 

billeder og beskrivelser af hverdagen, 

finder I på BørneRuden. 

 

Kommunikation omkring vores pædago-

giske temaer og emner eller særlige 

fokusområder, vil derudover formidles i 

særlige nyhedsbreve og på forældremø-

derne.  

 

Når I afleverer og henter jeres barn i 

børnehuset, vil I kunne følge med i de 

temaer, som vi har særligt fokus på i den 

pågældende periode. Det kan være fysi-

ske produkter børnene har lavet eller 

plancher og billeder af processen. Der 

kan også være udstillinger i forbindelse 

med særlig traditioner eller festlige lejlig-

heder, eksempelvis billeder og rekvisitter 

http://www.moelleaaen.rudersdal.dk/


 

 

af børnenes kreationer efter det årlige 

æbleprojekt eller efter læringsfestivalen. 

 

 

Information fra jer 

De praktiske beskeder om ferie, fravær, 

sygdom, afhenter, tilmeldinger og lignen-

de vil vi meget gerne have via Børne-

Ruden. På den måde lander informatio-

nerne samlet i et system, og vi kan lettere 

få overblik når de kommer elektronisk. 

 

Det er vigtigt for os at vide, hvis der i 

perioder er ting, der påvirker jeres barn 

eller er lidt svært, så vi bedst muligt kan 

støtte op om jeres barn..  

 

Skriv ved tjek ind, hvis barnets rytme har 

været anderledes: 

 Hvis barnet har haft en urolig nat 

 Hvis barnet er kommet senere i seng 

eller stået tidligere op end sædvanligt 

 Hvis der har været andre former for 

aktiviteter udover det normale 

 

 

Kartotekskort/stamkort 

Når jeres barn starter i børnehuset skal I 

udfylde en række oplysninger om telefon-

numre, vaccinationer, tilladelser m.m. Det 

sker via BørneRuden, og det er vigtigt at 

få gjort med det samme i forbindelse med 

starten.  

 

Husk at få rettet oplysningerne i Børne-

Ruden, hvis der sker ændringer, så vi 

altid har de rigtige oplysninger. Især er 

det vigtigt, at I ajourfører jeres telefon-

numre. 

 

 

Lukkedage og helligdage 

Mølleåen er lukket på alle almindelige 

helligdage samt grundlovsdag den 5. juni. 

På andre ferie/helligdage tilbydes 

sampasning i et af husene i område Hol-

te. Hold øje på Ruden eller på vores 

hjemmeside, for lukkedage med sampas-

ning, samt frist for til og fra melding.  

 

 

Mad, madordning, & fødselsdage 

Madordning 

I Mølleåen er vi tilknyttet madordning 

hvilket betyder, at vi serverer tre måltider 

om dagen; formiddags- og eftermiddags-

mad bestående af frugt, brød og vand 

eller mælk samt et varmt eller koldt fro-

kostmåltid midt på dagen. 

 

Hvert andet år afstemmes der om fravalg 

af frokostordning i daginstitutionerne. 



 

 

Pr. den 1. januar 2019, har børnehavens 

forældre fravalgt frokostordningen og 

børnehavebørnene skal derfor have 

madpakker med hver dag. Vuggestue-

børnene er stadig tilmeldt frokostordnin-

gen. Både børnehave- og vuggestuebørn 

får brød og frugt til formiddag og efter-

middag. 

 

 
 

Fødselsdage 

I Mølleåen har vi en sukker politik der 

betyder, at børnenes indtag af sukkerhol-

dige sager holdes til et minimum. Ved 

særlige lejligheder som f.eks. Mølleåens 

fødselsdag, fastelavn og julefest serveres 

lidt sødt, eks. en kage, æbleskiver eller is. 

 

Ved fødselsdage kan man i vuggestuen 

medbringe boller/brød eller andet bag-

værk eller noget frugt. Men ingen søde 

sager. I børnehaven kan der serveres én 

sød ting; en kage, en is eller et glas saft. 

Der må under ingen omstændigheder 

serveres sodavand eller slik, eller uddeles 

slikposer. 

 

 

 

 

Medicin 

Vi giver som hovedregel ikke medicin i 

børnehuset. Særlige undtagelsestilfælde 

er kroniske sygdomme med lægeordine-

ret medicin. Her vil vi bede om en under-

skrevet vejledning fra lægen. 

 

 

Mobiltelefoner 

I Børnehuset Mølleåen henstiller vi til, at 

forældre ikke bruger mobiltelefonen i 

hente- og afleveringssituationerne.  

Dit barn har glædet sig til du henter og 

har brug for din fulde opmærksomhed. 

 

 

Pladstilbud og udmeldelse 

Pladstilbud til Mølleåen sker gennem 

Rudersdal Kommunes Borgerservice, 

enten digitalt via hjemmesiden eller via 

Borgerservice. Går jeres barn i børnehu-

set, er I sikret plads frem til skolestart. 

I skal kun udmelde jeres barn ved skole-

start eller ved flytning til anden kommune, 

altså ikke ved overgang mellem vugge-

stue og børnehave 

Udmeldelse af børnehuset skal ske til 

Pladsanvisningen med 1 måneds varsel 

til udgangen af en måned. 

 

 
  



 

 

Sikkerhed 

Det er vigtigt for børnenes udvikling, at 

der er plads til motorisk udfordrende lege 

uden »overvågning«. Det betyder dog 

ikke, at vi ikke holder øje med børnene, 

men at vi giver dem mulighed for og rum 

til at prøve kræfter med nye ting, være 

selvhjulpne og udfordre sig selv motorisk, 

socialt og personligt.  

  

Derudover er det vigtigt, at I som forældre 

tager ansvar for at jeres barn ikke med-

bringer ting, som måske kan være farlige 

for jeres eller de øvrige børn. 

 

Derfor: ingen snore i tøj (gælder også 

huer), ingen balloner, ingen små ting der 

kan sluges og ingen plastikposer i garde-

roberne. 

 

Børn der sover i krybbe eller barnevogn 

spændes fast med sele, indtil de fylder 2 

år, når de opholder sig i krybben eller 

barnevognen. Hvis I afleverer et sovende 

barn, skal I spænde barnet fast i en sele. 

 

Vi ønsker at passe godt på jeres børn, 

og beder jer derfor om at I altid lukker 

låger og døre efter jer, når I kommer 

og når I går. 

 

 

Skadestue 

Hvis jeres barn kommer alvorligt til skade 

i børnehuset, tager vi på skadestuen med 

barnet. I vil altid blive kontaktet med det 

samme. 

Sovevaner og -tider 

Vi vækker, som udgangspunkt, ikke bør-

nene fra deres lur. I søvnen restituerer, 

bearbejder og udvikler barnet alle de 

mange indtryk det får i løbet af en dag.  

 

Børn har individuelle sovevaner og forsk-

ning omkring børns søvn har vist, at 

børns søvn er en vigtig faktor i forhold til 

deres generelle trivsel og udvikling. Der-

for er det vigtigt for barnet, at det sover i 

det omfang det har brug for. 

 

De mindste følger deres egen rytme, med 

en eller flere lure i løbet af dagen. De 

større sover almindeligvis mellem kl. 12-

14, men også her er der rum for variatio-

ner.  

Fra børnene fylder 2 år, sover de inden-

dørs på Musvitstuen. 

 
  



 

 

Sygdom 

Når barnet bliver hjemme på grund af 

sygdom, vil vi gerne have en melding via 

BørneRuden. Hvis jeres barn har en 

smitsom sygdom, er det vigtigt at vi får 

besked, så vi kan tage særlige forholds-

regler og informere de øvrige forældre. 

 

Det kan være svært at vurdere om barnet 

er rask nok til at komme i institution, men 

barnet skal kunne deltage i gruppens 

aktiviteter, ude såvel som inde.  

 

Hvis jeres barn er syg må det ikke kom-

me i børnehuset af to grunde:  

1) jeres barns eget velbefindende  

2) smittefaren overfor andre børn og 

voksne. 

Et feberfrit barn er ikke altid lig med et 

raskt barn. Børn med forkølelse, mave-

pine eller anden form for ubehag, kan 

godt virke friske nok hjemme i rolige 

omgivelser – men kan have svært ved at 

følge dagligdagen i børnehuset. Vær 

derfor opmærksom på, om dit barn er klar 

til at komme i børnehuset. Hvis jeres barn 

bliver syg i løbet af dagen, eller vi vurde-

rer, at barnet ikke kan følge vores hver-

dag i Mølleåen, ringer vi efter jer. 

 

Har barnet feber, opkast eller dårlig ma-

ve, må det, af hensyn til smitte, først 

komme i institution igen efter 24 fra sidste 

febermåling/dårlige afføring/opkast. 

 

Vi tager ikke temperatur på børnene men 

vurderer barnet ud fra almentilstanden. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens ret-

ningslinjer: ”Smitsomme sygdomme 

hos børn, vejledning for daginstitutio-

ner, skoler og forældre”. 

 

 

Uafhentede børn 

Jeres barn skal hentes inden den officiel-

le lukketid. Hvis der sker noget uforudset, 

og I ikke har nogen mulighed for at nå at 

hente inden lukketid, så ring til os, så 

personalet ved, at I er på vej. 

 

 

Årets traditioner i Mølleåen 

I Mølleåen har vi forskellige traditioner, 

som er medvirkende til at skabe glæde, 

fællesskab og sammenhænge for både 

børn, familier og personale. 

Vi fejrer fastelavn sammen med børne-

ne, hvor både børn og personale kan 

være udklædte. De store vuggestuebørn 

har muligheden for at slå katten af tønden 

på stuen eller sammen med børnehave-

børnene og om eftermiddagen får børne-

ne fastelavnsboller. 

 

1. April fejrer vi Mølleåens fødselsdag. 

Dette er også en tilbagevendende begi-

venhed som bliver fejret sammen med 

børnene. Der er nogle aktiviteter der 

styrker sammenholdet blandt børnene og 

vi spiser fødselsdagsboller sammen. 

 

Bedsteforældredag med plantning 

foregår hvert år i april. 

 



 

 

Forældrearbejdsdag foregår hvert år en 

søndag i april/maj.  

 

Sommerfesten afholdes i juni.  Her er 

der fællessang og mindre aktiviteter for 

store og små, og hver familie medbringer 

en ret til det store buffetbord. 

 

Kaffemik afholdes omkring 4 gange om 

året mellem  kl. 15 og 16.30, hvor I som 

forældre kan mødes til en kop kaffe og en 

snak, når I har hentet jeres børn 

 

Æblefesten falder i efteråret, hvor vi 

arbejder med æbletema i ca. 3 uger op til 

festen. Til selve festen med jer forældre, 

vil der være diverse æbleværksteder, 

fællessange, bygning af din egen æble-

kage samt udstilling af børnenes produk-

ter. 

 

Fotografering af både børnegrupperne 

samt portrætter af de børn der ønsker 

dette, foregår på to forskellige dage i 

oktober/november. 

 

Julefesten runder året fint af i Mølleåen. 

Her serveres der æbleskiver og varm 

saft/alkoholfri gløgg. Vi synger julesange, 

tager på nissejagt og danser om juletræ-

et. 

 

For god ordensskyld vil vi meddele, at 

alle vores forældrearrangementer er 

alkoholfrie. 

 

 

 

 

 

Hvis I synes I mangler nogle informatio-

ner i denne folder, hører vi meget gerne 

fra jer. 

 

Rigtig god læselyst! 

 

De bedste hilsner fra personalet i 
Mølleåen 
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