
 

 

 

 

Børnehuset  
Skovlyhuset 
Vigtige informationer til dig som 

forælder 



 

 

Velkommen til Skovlyhuset 

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 gruppe hedder 

 

De voksne på gruppen hedder 

I opstartsperioden er din primære voksen  

 

 

Børnehusets daglige leder er 

Navn: Katrine Linding Binau 

klbi@rudersdal.dk 

 

Kontaktoplysninger: 46 11 43 90 / 

72 6843 90  

E-mail: Skovlyhuset@rudersdal.dk 

 

 

Kære forældre 

I denne folder har vi samlet en række 

informationer om Skovlyhuset, som er 

vigtige at kende for jer som forældre. 

 

 

 

Har I spørgsmål til indholdet – eller til 

noget, der ikke står i folderen – er I meget 

velkomne til at spørge personalet. 

 

 

Hvad indeholder folderen? 

Med folderen vil vi forsøge at give jer et 

billede af, hvad Skovlyhuset er for et 

børnehus samt nogle praktiske oplysnin-

ger, der forhåbentligt kan give svar på 

mange af de spørgsmål, man stiller sig 

som ny i huset. Yderligere informationer 

finder I på vores hjemmeside. 

 

 

OBS: Vi beder jer bruge ½ time på at 

læse folderen igennem før den første 

dag i Skovlyhuset.  

 

På den måde har vi et fælles ud-

gangspunkt for at skabe en god 

introduktion for jer og jeres barn. 

 

mailto:klbi@rudersdal.dk
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Kort om Skovlyhuset 

Skovlyhuset er en integreret institution 

under Rudersdal Kommune og er certifi-

ceret idrætsinstitution under DIF. 

 

Vi har i alt plads til 66 børn, fordelt på 3 

grupper.  

 

I vuggestuen er børnene fordelt på 2 

grupper med op til 13 børn på hver. 

Grupperne hedder Spirerne og Solstrå-

lerne.  

 

Børnehaven er normeret til 41 børn. Bør-

nene opdeles i løbet af dagen i mindre 

grupper - på tværs af alder, køn og relati-

oner. 

 

Vi har skofrizone i hele huset 

 

Åbningstider  

Vores generelle åbningstider er: 

Mandag – torsdag: 7 – 17 

Fredag: 7 – 16  

 

Børnehusets værdier 

At Skovlyhuset er pædagogisk 

idrætsinstitution betyder at pædago-

gikken tager udgangspunkt i de tre 

dimensioner: Idræt, leg og bevæ-

gelse.  

Vi har et særligt fokus på børnenes 

sansemotoriske og fin-/grovmotoriske 

udvikling.  

Kerneopgaven: Det er det pæda-

gogisk personales ansvar, at ska-

be et trygt og udviklende lærings-

miljø for børnene i Skovlyhuset, 

gennem pædagogisk idræt, leg og 

bevægelse. Vi skal sikre, at der er 

plads til forskelligheder og indivi-

det trives i fællesskabet.  

I Skovlyhuset lægger vi vægt på, at huset 

er et åbent og indbydende sted med en 

god atmosfære og anerkendende tone.  

Vi ønsker, at samarbejdet  

mellem børn, forældre og personale er 

præget af tillid og tryghed. 

 

 

Det pædagogiske arbejde 

Det pædagogiske arbejde tager ud-

gangspunkt i kommunes værdier og pæ-

dagogiske mål for børnenes trivsel, læ-

ring og sundhed. Se yderligere på vores 

hjemmeside på rudersdal.dk. 

 

Pædagogikken i Skovlyhuset tager afsæt 

i, at børn erfarer gennem kroppen og de 

pædagogiske aktiviteter, læringsrummet 

og indretningen tilrettelægges med fokus 

på psykisk, fysisk, social, og kognitiv 

læring. 

 

https://www.rudersdal.dk/indhold/idraetsinstitutionen-skovlyhuset
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Med samme sigte er der lagt vægt på, at 

rummene understøtter bevægelse på 

forskellig vis. Fra den vilde og meget 

aktive leg til de rolige lege, der kræver 

fordybelse og uforstyrrethed. 

 

Vi prioriterer udelivet højt. Børnene er 

dagligt på legepladsen, som er spæn-

dende og udfordrende indrettet og hvor 

de idrætspædagogiske aktiviteter også 

afvikles. Den nærliggende skov og de 

grønne stier danner også rammen for leg 

og læring.  

 

Vi har begrænset med legetøj, fordi vi 

gerne vil fremme børnenes fantasi, krops-

lig aktivitet og bevægelsesglæde. 

Som udgangspunkt har vi det legetøj 

fremme, vi har brug for.  

 

Faste pædagogiske idrætsaktiviteter i 

Skovlyhuset henover året: 

Kæmp som en bamseven, Ven for en 

dag, Sprogsjov, ro i naturen, bevæ-

gelses sjov, Krop og hop, ture ud af 

huset, udeliv, tumlastik og rytmik. 

Aktiviteterne varierer hen over året.   

  

 

Vi har stor fokus på, at børnene er aktive 

og medspillere i aktiviteterne og rutinerne 

(selvhjulpne børn er glade børn)  

Få inspiration på YouTube videoen: lad 

dog barnet gøre det selv!  

 

 

 

 

 

Politik for dagtilbud 

Rudersdal Kommune har en fælles politik 

for dagtilbud til børn, som alle dagtilbud 

arbejder ud fra. Den kan ses på Ruders-

dal Kommunes hjemmeside 

www.rudersdal.dk. 

 

 

 

Den daglige kontakt 

Denne folder skal ses som et sup-

plement til den personlige kontakt og 

den daglige dialog. 

 

I er altid velkomne til at spørge – 

både hvis der er noget, I er i tvivl om, 

og hvis der er noget, der undrer jer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI
https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI
http://www.rudersdal.dk/
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Opstart for jeres barn

Når jeres barn begynder, vil I modtage 

denne velkomst pjece – i den fremgår det 

hvem der er jeres primære kontaktperson 

i huset og hvem der har ansvaret for at 

følge barnet i opstartsperioden. 

 

Vi vil bede jer kontakte personalet inden 

opstarten, for at skabe mulighed for at 

drøfte ”den første tid”, så I og jeres barn 

får den bedst mulige begyndelse her hos 

os. Barnet kan begynde den dato, I har 

pladsen. 

 

Når jeres barn begynder vil vi bl.a. fortæl-

le om Skovlyhuset og den måde, vi arbej-

der på, samt om de vigtigste praktiske 

forhold, der er gode at kende til på for-

hånd. Her lægges der også op til en for-

ventningssamtale og I kan fortælle om 

jeres barn.  

Er der særlige ting vi bør vide, kan de 

deles her. 

Primærperson 

Den medarbejder, som bliver jer og jeres 

barns primære kontaktperson, har et 

særligt ansvar for at være opmærksom 

på jeres barn i de første uger. Men I og 

jeres barn vil naturligvis også være sam-

men med andre voksne.  

 

Vi bestræber os på, at vi i begyndelsen 

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 som hovedregel have overle-

veret de vigtigste informationer til det 

personale, der er til stede.  

  

Efter behov afholder vi en opfølgende 

trivsel og udviklingssamtale.  

 

At begynde i børnehuset 

At begynde i et nyt børnehus 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, at jeres barn ændrer sin rytme, er 

småsur eller overstadig. Ingen begyndel-

se er ens! Børn er meget forskellige, men 

personalet har meget erfaring og er dyg-

tige til at finde den måde, der er bedst for 

barnet og for jer.  
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For at sikre en god begyndelse i børne-

huset, 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 medarbejdere, I skal overlade jeres 

barn til.  

 

Start i vuggestuen 

Det vil være en god idé, at en af jer er i 

børnehuset sammen med jeres barn de 

første dage. Herefter anbefaler vi, at han/ 

hun er her alene et par timer for på fjerde- 

eller femte dagen for, at spise og sove 

her. 

Der er en masse ting, vi gerne vil lære om 

jeres barn, og I er eksperterne. Derfor 

skal vi i begyndelsen bruge tid på, at tale 

sammen, så vi i fællesskab kan tilrette-

lægge opstarten 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 hensyn til det.  

 

Det kan være svært - især første gang - 

at overlade jeres barn til andre, og barnet 

kan mærke, hvis I er usikre. Tal med 

pædagogerne om det - måske kan vi 

hjælpe. Det er vigtigt, at I har tillid til og er 

trygge ved at aflevere jeres barn i børne-

huset. Ved at vise barnet, at I er trygge 

og har tillid til personalet, sender I et 

signal til barnet om, at det også kan være 

trygt. 

 

Start i børnehaven 

Når jeres barn begynder i børnehaven, 

har han/hun som regel prøvet at begynde 

i et børnehus før. Jeres barn er blevet 

ældre, har mere sprog, en større forståel-

se og måske også større forventninger. 

Så opstart i børnehaven er anderledes 

end i vuggestuen, men en ligeså så stor 

ting i jeres og jeres barns liv.  

 

 

 

Når jeres barn skal rykke i børnehave fra 

vores egen vuggestue, vil vi indkalde til 

en ”overgangssamtale” hvor I forældre, 

en pædagog fra jeres barns vuggestue 

gruppe og en fra børnehaven deltager. 

Selv om I måske synes, vi kender hinan-

den, er der alligevel stor forskel på dag-

ligdagen i vuggestuen og i børnehaven.  

I skal derfor også være indstillet på at 

bruge tid på opstart, på samme måde 

som hvis jeres barn begynder et nyt sted. 

Vores mål er, at overgangen mellem 

børnehave og vuggestue foregår glidende 
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som en naturlig del af barnets hverdag og 

at barnet gradvist oplever sig selv som 

hjemmehørende i børnehaven. 

Det sker blandt ved fælles aktiviteter, 

besøgs og spisedage op til. 

 

I enkelte tilfælde kan det være en fordel, 

at en af jer er til rådighed de første dage, 

hvor jeres barn er i børnehaven. 

I er velkomne til at være med den første 

dag,  så I selv har set rammerne for jeres 

barns hverdag.  

Ligeledes anbefaler vi, at jeres barn får 

korte dage i de første en – to uger.  

 

Hvis jeres barn begynder i børnehaven 

fra fx dagpleje eller en anden vuggestue, 

kan opstarten tage lidt længere tid, da alt 

i børnehuset er nyt for barnet. 

 

Påklædning 

Da vi prioriterer, at børnene kommer ud 

året rundt,  

Derfor er det vigtigt med den rette på-

klædning. Barnet skal altid have regntøj, 

gummisko, gummistøvler og et sæt skifte-

tøj med.  

At gå i daginstitution kan være et beskidt 

arbejde. Der skal spises, leges med sand 

og mudder, kravles i kroge og meget 

mere, sørg for at jeres barn er klædt 

praktisk og bekvemt på, så han eller hun 

kan udfolde sig frit. Bliver børnenes tøj 

vådt i løbet af dagen, lægger vi det i po-

ser på deres garderobepladser. Overtøj 

og fodtøj placeres ind i mellem i tørreska-

bet. 

 

 

 

 

 

Når I vælger overtøj, vanter, huer, sko 

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

barn selv kan tage det på. Eksempelvis er 

velcro i skoene en rigtig god idé, da de 

færreste vuggestuegruppe- og børneha-

vebørn selv kan snøre snørebånd. Det er 

god træning for børnene i at blive selv-

hjulpne. Samtidig får det os hurtigere ud 

af døren i det daglige. 

 

I bedes fjerne snore i overtøjet eller evt. 

udskiftet med elastik. Halstørklæder bliver 

ikke benyttet, mens barnet er i børnehu-

set.  

 

Husk navn i tøj, sko mv. 

Barnets tøj, sko og øvrige udstyr 

skal mærkes med navn, da det ellers 

vil være vanskeligt at kende forskel 

på de ca. 50 børns individuelle tøj-

beholdninger.  
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Skiftetøj 

I barnets kasse på badeværelset, vil vi 

gerne have jer til løbende at holde øje 

med, at der er tilstrækkeligt skiftetøj og 

selv sørge for, at kassen bliver fyldt op.  

 

  

 

         

 

 

 

 

Når solen skinner 

Når det om morgenen i den varme sæson 

(april-september) ser ud til at blive varmt 

og solrigt, skal barnet være smurt ind i 

solcreme hjemmefra. Vi foretager den 

nødvendige indsmøring midt på dagen/ 

eftermiddagen. Husk at give barnet solhat 

eller kasket og en tynd langærmet trøje 

med.  

 

Glemte sager og legetøj 

Vi opfordrer barnet til at lægge sine ting 

på sin plads, så det er til at finde igen, og 

vi håber I vil støtte os i at lære barnet at 

passe på sine ting. Men selvfølgelig er 

det ikke alt, der lander, hvor det skal. 

Tjekliste til garderoben 

 Regntøj  

 Gummistøvler  

 2 hele sæt skiftetøj inkl. under-

tøj og strømper (gerne flere sæt 

i vådt vejr) 

 gummisko  

 termotøj 

 Tyk trøje og bukser, evt. fleece 

 Ekstra overtøj, når vejret er 

meget vådt 

 Om vinteren en god flyverdragt 

og støvler, der kan holde til bå-

de kulde og vådt vejr. 
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Finder vi glemt tøj eller legetøj rundt 

omkring i huset, samler vi det i glemme-

kassen, som er placeret  i børnehavens 

garderobe og ved udgangen i vuggestu-

en. Her vil vi opfordre jer til at kigge, hvis 

der mangler noget.  

 

Tøj, der ikke har fundet en ejermand 

bliver efter 2-3 måneder indlemmet i 

institutionens skiftetøj. 
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BørneRuden – følg med i dit 
barns hverdag.

BørneRuden er Rudersdal Kommunes 

digitale kommunikationskanal for alle 

forældre med børn i daginstitution. Bør-

neRuden er en del af Rudersdal Kommu-

nes digitale borgerunivers. Du skal bruge 

dit NemID første gang, for at logge ind i 

din egen udgave af BørneRuden. 

 

Dagens oplevelser med hjem 

BørneRuden giver jer som forældre en 

unik mulighed for at følge med i jeres 

barns hverdag i børnehuset – med bl.a. 

billeder fra dagligdagen og information 

om aktiviteter, madplaner mv.  

 

 

 

Med BørneRuden kan I tage dagens 

oplevelser med hjem og bruge fx billeder 

og film som udgangspunkt for en god 

snak med jeres barn. Det kan ofte være 

meget nemmere at få barnet til at fortælle 

om dagen, når der er konkrete billeder 

på. 

 

Et vigtigt kommunikationsværktøj 

BørneRuden er et vigtigt værktøj til kom-

munikation mellem os som børnehus og 

jer som forældre. Udover billeder og 

dagbøger mv., er BørneRuden også 

stedet, hvor I som forældre får vigtige 

informationer om fx ture, arrangementer 

med forældre osv. 

 

Det er også i BørneRuden, at I melder 

ferie, sygdom og andet fravær, ligesom I i 

BørneRuden kan styre, hvem der må 

hente jeres barn. 

 

Hvor afløser BørneRuden anden 

kommunikation? 

Vi tror, I vil opleve den digitale kommuni-

kation i BørneRuden som en værdifuld 

udvidelse af kommunikationen om jeres 

barns hverdag her i Skovlyhuset. Børne-
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Ruden afløser ikke den personlige dialog 

med personalet om jeres barns trivsel og 

oplevelser, men den vil på en række 

områder supplere den.  

 

Men i forhold til en række af de praktiske 

informationer om ture, skiftetøj, tilmelding 

til arrangementer, feriemeldinger osv. 

afløser BørneRuden den måde, som I 

sikkert tidligere har fået beskeder på. I 

forhold til de praktiske informationer vil 

BørneRuden i vidt omfang være den 

primære kanal. 

 

I vil derfor opleve, at en række informati-

oner kun kommer til jer via BørneRuden. 

På den måde kan vi her i børnehuset 

koncentrere os om jeres børn og dialogen 

med jer om dem frem for at huske på 

gummistøvler eller tilmelding til sommer-

festen. 

 

Også på mobilen 

En stor del af indholdet fra BørneRuden 

er også tilgængeligt på mobiltelefonen via 

MobilRuden.  

 

 

 

Når du er logget ind  med din NemID, kan 

du selv oprette din MobilRude og afprøve 

BørneRuden på mobilen. 

 

Hent App’en i App store eller til android 

 

Få mere at vide om BørneRuden 

BørneRuden er en del af Min Rude, som 

du bl.a. kan finde på Rudersdal Kommu-

nes hjemmeside www.rudersdal.dk. Få 

folderen om BørneRuden i børnehuset. 
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Aflevering og afhentning

Aflevering  

Vi beder om, at børnene afleveres senest 

kl. 9.00 

Børnenes leg begynder for alvor omkring 

dette tidspunkt, hvor de fleste er kommet, 

og det kan være sin sag for et barn at 

komme godt i gang med dagen, når alle 

børn allerede er i fuld gang med lege. 

Herudover kan det virke forstyrrende for 

resten af børnegruppen, når de er i fæl-

lesaktiviteter. Samtidig kan det være 

svært for personalet at give barnet den 

opmærksomhed omkring modtagelsen, 

som vi ønsker. 

 

Vi ved godt, at der er undtagelser, men 

vær venlig at give os besked, hvis I kom-

mer senere.  

 

Særlige ture 

På dage med særlige ture skriver vi på 

storskærmene og i BørneRuden, hvornår 

børnene skal være der. Håndtér venligst 

disse dage som dine egne vigtige møder 

og vær der til tiden. 

 

Sig altid farvel 

Når I afleverer, så husk altid at sige farvel 

til jeres barn, så de ved, at I går. Det kan 

være et ulykkeligt øjeblik, men det er 

alligevel bedre end at føle sig forladt.  

Sig gerne til personalet, når I er klar til at 

gå, så personalet kan tage over og sige 

farvel sammen med barnet. 

 

I er velkomne til at ringe og høre, hvordan 

det går, hvis det har været en svær afle-

vering.  

 Læs vores pjece ” En god aflevering” 

på hjemmesiden og få gode tips.  

 

Afhentning 

Når du henter jeres barn, skal I selvfølge-

lig altid sige farvel til personalet. Det 

gælder naturligvis også, hvis der ikke er 

personale tilstede fra barnets egen stue 

eller afdeling. 

 

Det er vigtigt, at personalet får at vide, 

hvis der er andre end jer som forældre, 

der henter barnet, da vi ellers ikke må 

udlevere barnet. I BørneRuden kan I selv 

styre, hvem der har ret til at hente barnet. 

 

Alt efter hvor meget tid du har, når du 

henter, kan det være en god idé, at du 

giver plads til, at dit barn lige leger færdig, 

eller at I sammen rydder op.  
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Vær opmærksomme på vores lukketi-

der, der er kl. 17.00 mandag - torsdag 

og kl. 16.00 fredag.  

I bedes afhente børnene, så I har tid til at 

forlade huset inden da. 

 

Dagens gang

I vuggestuegruppen 

Vi åbner huset i vuggestuen, hvor vi er 

samlet fra klokken 7.00-8.00. Der vil være 

personale fra både vuggestue og børne-

have. Klokken 8 går børnehavebørnene i 

børnehaven. Børnene får tilbudt et let 

mellemmåltid omkring kl. 8.30. 

Morgenmad skal børnene have spist 

hjemmefra.  

Formiddagen er tilrettelagt med udgangs-

punkt i idrætsaktiviteterne. Vi inddeler 

altid børnene i mindre aldersgrupper 

Yngste, mellem og ældste gruppen.  

 

 

Vi spiser frokost ca. kl. 10.30. Børnene 

spiser i mindre grupper og de deltager 

aktivt i måltidet alt efter alder. De øser op 

på tallerkenen, hælder mælk op af små 

kander, smører brød. 

 

De yngste børn sover udendørs og følger 

deres egen soverytme, de ældste børn 

sover inde. Når børnene har sovet, spiser 

de eftermiddagsmad. Herefter leger de 

ude eller inde alt efter vejret. 

 

Selvhjulpenhed - med fokus på at under-

støtte børnenes selvværd og selvtillid 

arbejdes der i både rutiner, aktiviteter og 

det spontane med at børnene efter alder 

og funktionsniveau gør så meget som 

muligt selv eller med støtte af en voksen.  

 

Hver dag har vi samling i gruppen. Vi 

anvender en sang- og aktivitetskuffert, 

hvor der tages udgangspunkt i visuel og 

konkret kommunikation. Indholdet skiftes 

løbende ud og er eksempelvis årstids- 

eller temabestemt og understøtter børne-

nes kulturelle læring og udvikling.  
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I kufferten er der f.eks. en krokodille og 

en mariehøne, der hver især repræsente-

rer en en bestemt sang. Børnene vælger 

selv hvilken ting de tager op af kufferten 

og har herigennem medindflydelse på 

aktiviteterne. 

 

Tumlastik er en bevægelsesaktivitet med 

fokus på grovmotorisk udvikling. Der 

bliver hoppet på trampoliner, slået kolbøt-

ter leget med bolde, stået på hænder, 

trillet og kravlet. Tumlastik foregår 1-2 

gange om ugen i mindre hold inddelt efter 

alder. 

 

 

 

Med udgangspunkt i børnenes alder tager 

konflikthåndtering og relations arbejde 

afsæt i at fremme børnenes personlige, 

sociale og empatiske udvikling gennem 

leg, rutiner og aktiviteter. Det er således 

både i det formelle og uformelle rum, at 

der arbejdes med børnenes alsidige 

personlighedsudvikling. De ældste børn 

er rollemodeller for de yngre børn og 

udvikler deres sociale kompetencer ved 

at hjælpe og gå foran deres yngre kam-

merater. Dette foregår f. eks. i forhold til 

påklædning, ved spisning, på ture og til 

fællessamlinger. 

 

På ture prioriterer vi at de ældste børn 

selv kan gå, oplever nærområdet og 

verden udenfor daginstitutionen. I skoven 

udfordrer vi børnenes motorik ved at 

bevæge os væk fra stierne, det kendte og 

trygge. De voksne er rollemodeller ved at 

vise vejen og deltager aktivt sammen 

med børnene. 

 

Mange kreative aktiviteter knytter sig til 

årets gang, traditioner og højtider. Vi 

anvender husets værksted, der ligger i 

børnehaven til at male, klippe, tegne og 

arbejde med forskellige materialer. 

 

I børnehaven 

I tidsrummet 7-9 er der små lette aktivite-

ter som spil, tegning eller bevægelsesle-

ge. Der er primært fokus på modtagelse 

af børnene. Der tilbydes et mellemmåltid 

for børnene klokken 8.30 og herefter 

starter dagens aktiviteter. 
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Skovlyhusets pædagogiske grundsyn er 

at børn erfarer og lærer gennem kroppen 

og at børn lærer ved at være- og handle i 

samspil. Dette kommer  til udtryk ved, at 

der altid er tænkt bevægelsesaktiviteter 

ind i løbet af en dag. Bevægelsesaktivite-

terne kan både optræde i de daglige 

rutiner, i aktiviteterne eller i det det spon-

tane rum, hvor bl.a. legen foregår.  

 

Selvhjulpenhed - med fokus på at under-

støtte børnenes selvværd og selvtillid 

arbejdes der i både rutiner, aktiviteter og 

det spontane med at børnene efter alder 

og funktionsniveau gør så meget som 

muligt selv eller med støtte af en voksen.  

 

Vores aktiviteter er bestemt af årstiderne 

og børnenes lege. Vi støtter op om bør-

nenes udvikling, hvad enten det er i grup-

pen eller i forhold til deres egne kompe-

tencer og nærmeste udviklingszone. 

 

 

 

De fysiske rammer skal understøtte bør-

nenes mulighed for læring og udfordre 

såvel krop som psyke. Rummene indret-

tes fleksibelt og der rykkes jævnligt rundt 

på møbler og moduler, så de understøtter 

leg og aktiviteter, samt udfordrer og inspi-

rerer børnene til leg. Vi prioriterer ligele-

des at der skabes små rum i rummet, der 

understøtter fordybelse. Det pædagogi-

ske personale deltager i og understøtter 

lege, der udfordrer kroppen og kræver 

store armbevægelser.  

 

Multirummet i midten af børnehaven er 

som navnet antyder et alsidigt rum, hvor 

der både er plads til fysisk leg og aktivite-

ter.  

 

 

I køkkenet og i verdensrummet spiser vi 

alle måltider. Børnene spiser i deres 

aldersgrupper  
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Vi spiser frokost ca. kl. 10.45. Vi får ma-

den fra produktionskøkkenet i Mælkebøt-

ten. Måltidet er en rutine, der indeholder 

megen læring: dække bord, øse mad op, 

hælde vand op, smøre sit brød selv, 

sende fade rundt til hinanden og meget 

mere. Børnene styrker således motoriske, 

personlige og sociale kompetencer.  

 

 Efter frokosten rydder alle op efter sig 

selv og sætter i opvaskemaskinen.  

Derefter går vi på legepladsen. 

Kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad – ude 

eller inde i blandede aldersgrupper. I en 

blandet børnegruppe kan de ældre børn 

eksempelvis fungere som rollemodeller 

for de yngre børn, mens der i en alders-

opdelt børnegruppe kan være fokus på 

funktions- eller aldersspecifik udvikling. 

 

I børnehaven er der to garderober. De 

ældste børn ankommer i annekset, mens 

de yngste ankommer gennem husets 

hovedindgang. Børnene har hver deres 

garderobeplads, som de efterhånden 

lærer at tage ansvar for. 

 

 Forældre og personale har sammen en 

vigtig rolle i at støtte børnene, så garde-

roben efterlades ryddelig. Sko og støvler 

tages af på måtten lige indenfor døren, da 

vi på den måde gerne vil minimere 

mængden af skidt og snavs der tages 

med ind i børnehaven - gulvet er børne-

nes arbejdsplads. 

.  
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A til Å Opstart 

Adresser og telefonnumre 

Skovlyhuset 

Skovlytoften 15 

2840 Holte 

Tlf. 4611 4390 

Sol: 4611 4393 

Spirer: 4611 4394 

Børnehaven: 4611 4395 

Mobil: 72684390 

E-mail: skovlyhuset@rudersdal.dk 

Hjemmeside: skovlyhuset.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. 

  

Ansvar  

Når I opholder jer sammen med jeres 

barn i børnehuset, har I selv ansvaret for 

jeres barn. Dette gælder både, når I hen-

ter og bringer samt ved vores arrange-

menter. 

 

 

 

 

 

Barnevogne, klapvogne og cykler 

Jeres børns barnevogne, klapvogne eller 

cykler kan stilles i depotet i kælderen. 

Opbevaring sker på eget ansvar.  

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/boern eller kontakte 

Borgerservice for yderligere information. 

 

Bleer 

Vi har bleer i forskellige størrelser til alle 

vuggegruppebørn. Børnehavebørnene 

skal selv medbringe bleer. Starter jeres 

barn i børnehave, inden hun/ han er fyldt 

3 år, sørger vi for bleer indtil den måned, 

hvor barnet fylder 3 år. 

 

Creme og solcreme 

Børnehuset har creme til sarte og røde 

numser. Cremen, vi bruger, er uden par-

fume og tilsætningsstoffer. Har jeres barn 

brug for særlige former for creme, skal I 

selv medbringe dette og lægge det i jeres 

barns kasse på badeværelset.  

http://www.rudersdal.dk/boern
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Når solen skinner 

I skal smøre jeres barn ind i solcreme om 

morgenen, når det er aktuelt. Vi smører 

børnene i vores solcreme i løbet af dagen 

efter behov. Vi følger Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer i forhold til at benytte sol-

creme med fysisk filter, uden parfume og 

andre tilsætningsstoffer.  

 

 

 

Husk at give barnet solhat eller kasket 

med og gerne langærmet t-shirt. 

 

Ferie og fravær 

Alle børn har brug for ferie, også selvom 

familien ikke skal lave »noget særligt«.  

 

Det at være sammen med sine forældre 

uden at have travlt, bare være og have 

tid, er en vigtig del af et barns liv. Foræl-

dre er barnets primære voksne, og jo 

mere tid man har sammen, des mere kan 

man give sit barn »med i rygsækken«.  

 

Derfor mener vi, at alle børn bør holde 

ferie.  

 

I foråret sender vi via BørneRuden en 

sommerferietilmeldingsliste ud så vi kan 

få planlagt sommerperioden. For at sikre 

så optimalt et ressourceforbrug som 

muligt, og med henblik på at anvende 

personaletimerne hvor der er mest brug 

for det, bliver personalets ferie planlagt 

efter fremmødet af børn. Da personalets 

ferie skal være planlagt først på foråret vil 

vi derfor bede jer melde rettidigt tilbage, 

hvornår I forventer at holde ferie. Fristen 

vil fremgå af BørneRuden. 

 

Når I har meldt jeres barn fri/ ferie, er det 

principielt bindende, da vi planlægger 

personalets ferie og evt. vikardækning ud 

fra ferieudmeldingerne. Der er ikke fuld 

vikardækning under personalets ferie, i 

særdeleshed ikke i sommerferien.  

 

Almindeligt fravær bedes meddelt via 

BørneRuden inden kl. 8, da det giver alle 

i Skovlyhuset overblik over, hvem der vil 

være der en given dag.  
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Fodtøj 

Alle, børn, forældre og personale bedes 

tage sko/støvler af ved indgangen og 

evt. bruge de hjemmesko, som findes ved 

indgangen. Vi betragter gulvet som bør-

nenes legerum og vil gerne holde gulvet 

frit for sand og snavs.  

  

Forældremøde 

Vi holder et forældremøde om året i ef-

teråret eller foråret. Invitationen udsendes 

via BørneRuden.   

 

Forældrerådet 

Der er i Skovlyhuset på forældremødet 

valgt et forældreråd, der varetager sociale 

arrangementer og ind i mellem høres når 

der er forandringer på Institutionsniveau. 

 

Forældresamarbejde 

Det bedste samarbejde opbygges gen-

nem gensidig respekt og åben dialog. For 

jer som forældre er jeres eget barn natur-

ligt i centrum. Personalet skal vise både 

hensyn til det enkelte barn og den samle-

de børnegruppe. Hvor vi har en generel 

og indgående viden om børn i almindelig-

hed, har I som forældre en speciel viden 

om lige netop jeres barn. Derfor er det 

vigtigt, at vi udveksler synspunkter i re-

spekt for hinandens viden.  

 

Henvend jer til personalet eller til lederen, 

hvis I har undren eller er usikre på noget 

– måske mangler I bare en forklaring.  

 

Vi er altid åbne for en dialog - om jeres 

barn, om børnehuset eller om noget an-

det, som ligger jer på sinde i forhold til 

jeres barn. Det er ikke alt, der egner sig til 

en snak hen over hovedet på børnene, så 

der kan være situationer, hvor vi i stedet 

aftaler et møde. 

 

Forældresamtaler med ”Hjernen & 

Hjertet” som dialog værktøj 

For at styrke indsatsen i forhold til et godt 

forældresamarbejde har Børneområdet i 

Rudersdal kommune besluttet at anvende 

dialogværktøjet i ”Hjernen & Hjertet” 

omkring barnets, læring, trivsel og udvik-

ling. Dialogværktøjet giver både jer som 

forældre og børnehusets pædagoger 

mulighed for en gang om året at vurdere 

jeres børn i forhold til de seks læreplans-

temaer og barnets relationer til de øvrige 

børn. Resultatet anvendes som udgangs-

punkt for dialogen til den årlige forældre-

samtale og til indsatserne i det pædago-

giske arbejde i børnehuset.  

Op til forældresamtalen vil I blive bedt om 

at udfylde spørgeskemaet i dialogmodulet 

”Hjernen & Hjertet”, som er målrettet 

netop for jeres barns alder.  
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Ved overgang fra vuggegruppen til bør-

nehaven afholder vi en  ”overgangssam-

tale”, hvor en af medarbejderne fra jeres 

barns gruppe i vuggegruppen og en af 

medarbejderne fra den kommende bør-

nehavegruppe deltager. Her vil vi også 

bruge dialogværkstøjet ”hjernen & hjer-

tet.” Samtidigt er overgangen fra vugge-

gruppe til børnehave i fokus, og tanker 

omkring, hvilke forestillinger I som foræl-

dre har til, at jeres barn skal i børnehave 

rundes. 

 

Alle forældresamtaler holdes med ud-

gangspunkt i et forberedelsesskema, der 

sikrer, at vi kommer rundt om de emner, 

som er vigtige at drøfte. 

 

I både vuggegruppen og børnehaven kan 

der afholdes forældresamtaler efter be-

hov. Det gør vi, hvis I som forældre eller 

personalet skønner, at der er behov for et 

forum, hvor vi kan tale sammen lidt læn-

gere, end der er mulighed for i dagligda-

gen, uden at tale hen over hovedet på 

barnet. Kontakt personalet, hvis I oplever 

behov for en samtale.  

 

Fødselsdags- og kostpolitik 

Vi følger Rudersdal kommunes kostpolitik 

og serverer derfor ikke slik eller kage for 

børnene. Dette gælder også ved fødsels-

dage – læs mere herom på vores hjem-

meside. 

  

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 

m.m. på plads i garderoben. Hver fredag 

bedes I tømme garderoben, så rengørin-

gen kan få gjort dem rene. 

 

Glemmetøj 

Glemmetøj og tøj der ligger på gulvet ved 

lukketid opsamles i glemmekas-

sen/kurvene ved garderober og udgange, 

hvor det opbevares til om fredagen. Vi 

leder ikke huset rundt efter tøj eller lege-

tøj, der er blevet væk, men møder vi det, 

lægger vi det naturligvis i glemmekassen. 

 

Der tøj der forbliver glemmetøj, lægges i 

en sort sæk. 3-4 gange om året afleveres 

tøj, der ikke er afhentet, til genbrug eller 

indlemmes i husets skiftetøj. 

 

Hjemmeside  

I kan finde Skovlyhusets hjemmeside på 

www.rudersdal.dk, søg efter Skovlyhuset.  

 

Her finder I en række generelle informati-

oner om alt fra forældremøder til fotogra-

fering mv., som I kan få brug for viden 

om, mens jeres barn går i børnehuset. 

 

https://www.rudersdal.dk/indhold/idraetsinstitutionen-skovlyhuset
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Information fra os 

Når I afleverer og henter jeres barn i 

børnehuset, vil I løbende kunne følge 

med i de temaer, som vi har sat særligt 

fokus på i den pågældende periode. Der 

vil ofte være fysiske ting, børnene har 

lavet eller bruger i perioden, og ind i mel-

lem vil der også være plancher, billeder 

eller andet. 

 

 

 

Den løbende information og billeder fra 

hverdagen finder I på BørneRuden og på 

entre skærmen. Her vil I 2-3 gange om 

ugen kunne finde billeder og/eller dagbø-

ger, der beskriver den pædagogiske 

praksis. 

 

Kommunikation om de pædagogiske 

temaer vil først og fremmest ske i vores 

nyhedsbrev og på forældremøderne. 

 

I vores nyhedsbrev, som vi sender til jer 

via BørneRuden ca. 4 gange om året, vil I 

kunne følge med i de pædagogiske te-

maer, som vi i perioden har særligt fokus 

på, og I vil kunne finde eksempler på de 

aktiviteter, som vi laver i forbindelse med 

temaet. De pædagogiske temaer kan I 

også læse mere om i vores Praksis- og 

handleplan, som vi laver for et år ad gan-

gen. Den finder I på hjemmesiden.  

 

 

 

Beskeder om kommende aktivite-

ter/arrangementer, invitationer, beskeder 

om feriemeldinger og praktiske beskeder 

om ting, der mangler (fx sutter eller skifte-

tøj) vil I få via BørneRuden. Vi vil gerne 

friholde tiden i børnehuset til at have 

fokus på børnene, og derfor foregår man-

ge af de praktiske beskeder digitalt. 

 

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 let få 

overblik over dem via computeren. 
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I BørneRuden kan I også sende os en 

kort besked om fx praktiske forhold.  

 

Det er vigtigt for os at vide, hvis der i 

perioder er ting, der påvirker jeres barn, 

så vi bedst muligt kan støtte jeres barn, 

også hvis der er noget, der er lidt svært. 

Kommunikation om jeres barns trivsel, og 

ting I er bekymret over eller undrer jer 

over, egner sig bedst til den mundtlige 

snak. Det kan ofte klares, når I henter, 

som en del af den løbende kommunikati-

on i hverdagen. Vi kan dog have svært 

ved at afsætte tid til en længere snak, når 

der er mange andre børn tilstede, som 

også har brug for den voksne i børnehu-

set. Så aftaler vi, hvornår vi kan tage 

snakken. 

 

Giv børnehuset besked, hvis barnets 

rytme har været forskubbet: 

 Hvis barnet har haft en urolig nat 

 Hvis barnet er kommet senere i seng 

eller stået tidligere op end sædvanligt 

 Hvor der har været andre former for 

aktiviteter udover det normale 

 

Kommunikation, hvor der er konflikter, 

egner sig ikke til den digitale dialog. Her 

skal vi snakke sammen, og det skal ske 

uden at børnene bliver involveret, dvs. 

ikke i afleverings- og afhentningssituatio-

nen. Sig det i stedet til personalet eller 

lederen, så vi kan aftale, hvordan vi 

kommer videre. 

 

 

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 begge forældre skal 

udfylde kontaktoplysninger – I kan ikke 

gøre det for hinanden. 

 

Husk at få rettet oplysningerne i Børne-

Ruden, hvis der sker ændringer, så vi 

altid har de rigtige oplysninger, hvis vi 

pludselig får brug for dem. Især er det 

vigtigt, at I ajourfører jeres telefonnumre. 

 

 

Lukkedage og helligdage 

Børnehuset er lukket på helligdage, mel-

lem jul og nytår, inkl. jule- og nytårsaften, 

fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, samt 

Grundlovsdag den 5. juni. Eventuelle 

andre lukkedage godkendes af forældre-

bestyrelsen og meldes ud i god tid. 

 

 

Mad, madordning, madpakker 

I Skovlyhuset serveres der mellemmålti-

der formiddag og eftermiddag, samt fro-

kost, der leveres fra et produktionskøkken 

i daginstitutionen Mælkebøtten.  

Vi har 0-sukker politik.  
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Medicin 

Vi giver som hovedregel ikke medicin i 

børnehuset. Særlige undtagelsestilfælde 

er kroniske sygdomme med lægeordine-

ret medicin. 

 

Mobiltelefoner 

Man må ikke tale i mobiltelefon i 

Skovlyhuset. Vi forventer, at I er nærvæ-

rende overfor jeres barn, både når I afle-

verer, og når I henter. Det er vanskeligt, 

hvis man samtidig taler i telefon. 

 

 

Overgang til børnehave  

Se afsnittet om opstart. 

 

 

Pladstilbud og udmeldelse 

Pladstilbud til Skovlyhuset sker gennem 

Rudersdal Kommunes Borgerservice, 

enten digitalt via hjemmesiden eller via 

Borgerservice. Går jeres barn i Skovlyhu-

set, er I sikret plads frem til skolestart.  

Udmeldelse af børnehuset skal ske til 

Pladsanvisningen med 1 måneds varsel 

til udgangen af en måned. 

 

I skal kun udmelde jeres barn ved skole-

start eller ved flytning til anden kommune, 

altså ikke ved overgang mellem vugge-

gruppe og børnehave. 

 

Sikkerhed 

Vi synes, det er vigtigt for børnene, at der 

er plads til motorisk udfordrende lege 

uden »overvågning«. Det betyder dog 

ikke, at vi ikke holder øje med dem, men 

det er vigtigt, at I også tager ansvar for at 

jeres barn ikke medbringer ting, som 

måske kan være farlige. 

 

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, indtil de fylder 2 år, fast med 

sele, når de opholder sig i krybben eller 

barnevognen. Hvis I afleverer et sovende 

barn, skal I spænde barnet fast i en sele. 

 

 

Skadestue 

Hvis jeres barn kommer alvorligt til 

skade i børnehuset tager vi på ska-

destuen. I vil altid blive kontaktet så 

hurtigt som muligt. Derfor er det me-

get vigtigt, at det telefon nr. I har 

opgivet på børneruden, er det aktuel-

le nr. og vi dermed kan få fat i jer.  
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Sovevaner og -tider 

Børn har individuelle sovevaner. Børn 

skal sove meget, da de bruger meget 

energi på at vokse og udvikle sig, og børn 

har det ikke godt, hvis de er overtrætte.  

 

De mindste følger deres egen rytme, de 

større sover almindeligvis mellem kl. 12-

14. Snak med personalet om jeres barns 

behov.  

 

Sygdom 

Når barnet bliver hjemme på grund af 

sygdom, vil vi gerne have en melding via 

BørneRuden. Vi vil selvfølgelig gerne 

høre, hvad symptomerne er, og om der er 

smittefare. Det hjælper os med at infor-

mere de andre forældre hurtigt.  

 

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. 

 

Udover almindelige børnesygdomme, vil 

der ofte være mange infektionssygdom-

me i børnehuset pga. den store koncen-

tration af børn og voksne, fx forkølelser, 

diarré og øjenbetændelse.  

 

Det kan være svært at vurdere om barnet 

er for sygt til at komme, men barnet skal 

kunne deltage i gruppens aktiviteter, ude 

såvel som inde. Det er også vigtigt, at 

smittefaren holdes nede, så andre børn 

og deres forældre ikke får unødvendige 

pasningsproblemer.  

Hvis jeres barn bliver syg eller ikke har 

det så godt, mens han eller hun er i bør-

nehuset, ringer vi efter jer. Hvis jeres barn 

har en smitsom sygdom, er det vigtigt at 

vi får besked, så vi kan informere de 

øvrige forældre.  

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningsli-

nier: ”Smitsomme sygdomme hos børn, 

vejledning for daginstitutioner, skoler og 

forældre”. 

 

Et feberfrit barn er ikke altid lig med et 

friskt barn. En barn med forkølelse, ma-

vepine eller anden form for ubehag, kan 

godt tackle dette hjemme i rolige omgi-

velser – men kan have svært ved at følge 

dagligdagen i børnehuset. Vær derfor 

opmærksom på, om dit barn er klar til at 

komme i børnehus. 

 

Uafhentede børn 

Jeres barn skal selvfølgelig hentes inden 

den officielle lukketid. Hvis der sker noget 

uforudset, så I bliver forsinket og ikke har 

nogen mulighed for at nå at hente, så ring 

til os, så personalet ved, at I er på vej. 

Hvis et barn ikke bliver hentet, og vi ikke 

kan få fat i jer, bliver vi i børnehuset, til vi 

kan få fat i jer. Ved gentagne hændelser 

kontakter børnehuset kommunen.  
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