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Kære forældre. 

Først og fremmest et stort velkommen til 

Børnehuset Søvej til jer og jeres barn. Vi 

glæder os til at tage godt imod jer alle og ikke 

mindst til alt det vi skal være sammen om de 

næste år. 

Vi har med følgende skrevet om det vi tænker 

er vigtigt I ved inden jeres barn starter i 

Børnehuset Søvej og er der noget I undrer jer 

over, eller synes I efterfølgende mangler at 

vide, så skal I endelig bare tage fat i os.   

Før jeres barn starter på Søvej vil vi meget 

gerne have I kontakter os, så vi sammen kan 

få aftalt I kommer på besøg – både for at se 

institutionen og omgivelserne og ikke mindst 

for, at I har mulighed for at fortælle om jeres 

barn og vi sammen kan aftale opstarten.  

Som udgangspunkt anbefaler vi, at I afsætter 

tid til en uges rolig opstart, med kortere dage 

og god tid til at fortælle og spørge ind til alt det 

I har på hjerte i den proces det er, at ens barn 

starter i institution.  

Inden jeres barn starter på Søvej skal I 

udfylde ”Stamkort” på BørneRuden, som er 

vores digitale portal til forældre med børn i 

daginstitution i Rudersdals Kommune.  

 

Børnehuset Søvej 

Søvej 5 er en integreret institution i en stor 

gammel villa på Søvej i Holte 

Vi er normeret til 12 vuggestuebørn og 23 

børnehavebørn. 

Søvej 5 er omkranset af skov, sø og en stor 

have, og vi har hermed de bedste betingelser 

for et aktivt udeliv. 

Vi vægter høj faglighed, og arbejder ud fra det 

værdigrundlag der er fastsat af Rudersdal 

kommune og regeringen i form af den 

styrkede pædagogiske læreplan. 

 

Vores pædagogiske retning på Søvej tager 

helt grundlæggende afsæt i, at vi møder jeres 

børn med opmærksomhed og nysgerrighed og 

med et skarpt blik for intentioner – og det er 

både når det gælder det enkelte barn og ift. et 

stærkt fokus på fællesskabet.  

Vores udgangspunkt i praksis er, at vi arbejder 

struktureret og med planlagte pædagogiske 

aktiviteter. Hverdagen er dog altid fleksibel, så 

vi kan tage udgangspunkt i børnenes aktuelle 

behov og interesser; hvad enten det gælder 

det enkelte barn eller fællesskabet. 

Søvej er et sted, hvor både børn og voksne 

skal føle sig som en del af et fælleskab, hvor 

der bliver givet rum til at kunne udfolde og 

udvikle sig.  

 

Dagens gang  

Søvej åbner kl. 7 og der tilbydes morgenmad 

indtil kl. 8. Vi har fokus på at starte dagen 

sammen med ro og nærvær. Kl. 8 fordeler vi 
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os i huset og holder samling kl. 9. Derefter 

starter de planlagte aktiviteter op. 

Når det er frokosttid hjælper børnene med at 

gøre klar med at dække bord m.m. Vi har 

fokus på, at det skal være rart og trygt at spise 

i Børnehuset Søvej, så vi smager, lugter, 

mærker og prøver os frem. Under 

spisesituationerne har vi fokus på at lære at 

vente på hinanden, og vise interesse for 

hinanden og vi ser spisesituationen som et 

vigtigt læringsrum. I 2019/2020 har børnehave 

børnene egne madpakker med. 

Hvis jeres barn har fødevareallergi, bedes i 

holde os orienterede. Hvis allergien kræver 

særlige hensyn skal der foreligge et notat fra 

lægen. 

Kl. 14 samles vi til eftermiddagsmåltidet, som 

typisk er frugt, brød og vand/mælk.  

 

Søvn  

På Søvej sover børnene som udgangspunkt 1 

gang om dagen. Når det gælder de yngste 

børn er der dog ofte brug for at sove flere 

gange. Hvorvidt det ene eller andet gælder for 

jeres barn, taler vi om når jeres barn starter. 

Der er mulighed for at alle børn kan få en 

middagslur, uanset om man går i vuggestue 

eller børnehave. Forud for at sove tager 

børnene selv deres tøj og hjemmesko af. 

Børnene får derefter skiftet ble eller øvet sig i 

at bruge toilettet – og vi har fokus på, at 

processen skal være et roligt og rart 

læringsrum. 

Når børnene er op til 2 år gamle sover de 

udenfor i krybber eller barnevogne med 

godkendte seler. De øvrige børn sover 

indenfor på madrasser. Der vil altid være en 

voksen tilknyttet børnene.  

De fleste børn sover ml. 12-14. Børn der skal 

vækkes før de selv vågner (forældreønske), 

sover altid inde, og de børn vækkes samlet 

ca. 13.30. Vi har besluttet dette, for ikke at 

forstyrre de børn der også sover i rummet 

mere end højest nødvendigt. 

Vi noterer som udgangspunkt, hvor længe 

jeres barn har sovet. Vi vil altid fortælle jer, 

hvis der er forandringer i, hvordan/hvor længe 

jeres barn sover. 

Hvis I har behov, der kolliderer med vores 

udgangspunkt eller har spørgsmål til det, så 

tag endelig fat i os, så vi kan få en dialog om 

søvn, der ofte har mange afledte 

samtaleemner iboende.  

Jeres barn er selvfølgelig meget velkomment 

til at have en bamse, sut eller andet med til at 

sove. I skal selv huske at tage sutten, bamsen 

mm. med hjem og vaske det. 

 

Krop og bevægelse 

På Søvej skal børnene kunne lege og lære 

med deres kroppe, og vi har derfor blik for ikke 

at begrænse, men tværtimod at åbne op for 

den mulighed i både vores pædagogiske 

praksis og i vores indretning. Alle rum tænker 

vi derfor fleksible og med flere funktioner 

sådan, at vi motiverer og inspirerer børnene til 

at udfolde sig og afprøve nyt og tænke 

kreativt. Hastigheden og udfoldelsens karakter 

vil altid være med baggrund i barnets tempo 

og interesse, hvor vores opgave er at mærke 

og fornemme, hvordan og hvor vi kan støtte 

og anvise til barnets fordel.  

 

Sprog 

I vil opleve en markant sproglig 

opmærksomhed i alt, hvad vi foretager os med 

jeres børn på Søvej – vi vil have fokus på, at 

jeres barn får masser af stimuli til at kunne 

anvende og udvikle sproget på mange måder. 

Når jeres barn bliver 3 år og 5 år, laver vi en 

obligatorisk sprogvurdering. Har I spørgsmål i 

forhold til jeres barns sproglige udvikling eller 

hvordan barnet sproglig udfordres på en 
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spændende og sjov måde, så tag endelig fat i 

os.  

 

BørneRuden 

BørneRuden er Rudersdal kommunes digitale 

kommunikations- og formidlingsportal. Vi 

inddrager jer i Søvejs hverdag ved at skrive i 

”Dagbogen” og lægge billeder ud - og 

opfordrer jer til at læse og kigge sammen med 

jeres barn. 

BørneRuden er også stedet, hvor I kan se 

madplaner og orientere jer om ture og 

aktiviteter.  

BørneRuden er en værdifuld platform for 

kommunikation og formidling, men vi er 

opmærksomme på, at den aldrig må erstatte 

det afgørende personlige møde mellem os og 

jer, hvor vi taler om jeres barns trivsel og 

oplevelser. 

I kan læse mere om BørneRuden på 

Rudersdal kommunes hjemmeside 

www.rudersdal.dk I skal bruge NemID for at 

logge ind. 

Børneruden kan også downloades som en 

app, der hedder BørneRuden. Hvis du har 

brug for hjælp, kan I tage fat i en fra 

forældrerådet eller personalegruppen.   

 

Når I afleverer og henter 

Hvis I oplever noget er svært ift. at aflevere og 

sige farvel og på gensyn til jeres barn, så tag 

endelig fat i os. Det kan nogle dage og 

perioder være svært at sige farvel for både jer 

og jeres barn og vi bidrager med alt vi kan for 

at støtte i de situationer.  

Når I henter jeres barn opfordrer vi til, at I 

spørger til, hvordan jeres barns dag har været 

sådan, at vi har mulighed for at fortælle om de 

gode og sjove oplevelser vi har haft med jeres 

barn og lige så, at vi kan dele de oplevelser, 

der måske har været svære for jeres barn. 

Hvis I har brug for en uforstyrret samtale 

omkring jeres barns trivsel er I altid velkomne 

til at booke os til en samtale.  

 

Åbningstider 

Søvej er åben mandag-torsdag fra 7-17 og 

fredag fra 7-16. 

Der er kommunalt fastsatte ”lukkedage” som I 

kan orientere jer om på hjemmesiden – der vil 

blive etableret alternativ ”pasning” i de 

perioder. Spørg altid, hvis I er i tvivl og ellers 

kan I finde svar på BørneRuden. Husk altid at 

opdatere jeres barns stamkort, hvis I skifter 

telefonnummer, adresse mm. 

 

Sygdom 

Ift. sygdom gælder det overordnet, at jeres 

barn skal kunne deltage i hverdagens rutiner 

og i aktiviteter både udenfor og indenfor for at 

være rask til at komme i institutionen. Som et 

fingerpeg skal jeres barn være uden feber i op 

til et døgn for at være klar til alt det en dag på 

Søvej kræver og byder på. 

I Rudersdal Kommune tager vi ikke børns 

temperatur, hvis vi fornemmer der er tale om 

feber – vi reagerer generelt ud fra forandringer 

i almen tilstand og ift. den måde vi kender til 

barnet på. Vi vil altid kontakte jer, hvis vi på 

den ene eller anden måde fornemmer 

forandringer hos jeres barn.  

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis der 

er noget I har brug for at spørge/tale om – og I 

kan også orientere jer på Sundhedsstyrelsens 

hjemmeside. 

 

Ferie 

I forbindelse med ferieperioder vil I kunne 

melde ferie på BørneRuden eller via et opslag, 

som bliver hængt op på Søvej. Det er 

afgørende I angiver inden fristen. Derved kan 

vi planlægge sjove og spændende aktiviteter 
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for det antal børn, der er på Søvej de 

forskellige dage/uger.  Samtidig er det 

afgørende ift. at sikre, at personalet får afholdt 

ferie når børnene holder ferie. Ved manglende 

svar kan det derfor betyde, at der vil være for 

få eller for mange personaler ift., hvornår 

børnene holder ferie. Dermed risikerer vi, at vi 

ikke er nok på arbejde når flertallet af børnene 

er i institutionen. 

 

Tøj 

Det er afgørende for jeres barns hverdag og 

udfoldelse på Søvej, at det tøj de har på er 

noget de kan bevæge sig ubesværet i og ikke 

mindst, at tøj og overtøj og sko er sådan, at 

jeres barn selv kan være med til at tage det af 

og på. Vi opfordrer generelt til 

hjemmesko/sko/støvler med velcro og bløde, 

vandafvisende vanter til de yngste, som holder 

på varmen. Strikhandsker er gode når 

børnene er på tur og holder i hånd. Vores 

hverdag og aktiviteter på Søvej kræver at 

jeres barns garderobe skal kunne tåle at blive 

beskidt, da vi uanset vejret er ude hver dag. 

Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke 

være lange snore i jeres barns tøj, da der er 

en risiko for at sidde fast. Af samme grund 

anbefales ”elefanthue” eller en ”halse-disse” i 

stedet for halstørklæder. 

Jeres barn skal altid have et sæt regntøj, 

gummistøvler og overtøj til årstiden. I 

vinterhalvåret er der ofte vådt og glat i skoven 

og i baghaven og derfor anbefaler vi at både 

vinterstøvler og termogummistøvler har en 

skridsikker sål. Der skal altid være ekstra 

skiftetøj som passer til årstiden i barnets 

garderobe. Husk navn så vi har en chance for 

at tøjet finder tilbage til barnet igen.  

 

Fødselsdage 

Børnefødselsdage holdes enten hjemme hos 

jer, eller her på Søvej. Aftal med personalet 

hvordan I gør, og hvad der passer bedst for 

jeres barn. 

Vi beder jer om at respektere Søvejs 

kostpolitik der er besluttet af forældrerådet. Til 

daglig bliver der ikke serveret sukkerholdige 

ting til børnene, men ved fødselsdage kan der 

serveres en enkelt ting med sukker. Fx et glas 

saftevand el. et stykke kage. Slikposer er 

aldrig en mulighed. 

Spørg personalet hvis I er i tvivl, eller mangler 

gode ideer. 

 

Bleer 

Søvej har bleer til børnene i vuggestuen. I 

børnehaven medbringer man selv. 

 

Sommer og sol 

Når det bliver forår og sommer, så skal I 

hjemmefra give jeres barn solcreme på om 

morgenen og så giver vi tilsvarende om 

eftermiddagen. Vi anbefaler, at jeres barn i de 

perioder altid har en solhat eller lignende med 

i vuggestue og langærmede, tynde bluser er 

også en mulighed ift. at undgå for meget sol. 

 

Søvej som mobiltelefon- og skofrit område   

Børnehuset Søvej er et sted, hvor vi meget 

indtrængende beder jer om ikke at bruge jeres 

telefoner – hverken til at tale eller skrive – 

fordi vi sammen med jer meget gerne vil 

skabe en kultur, hvor vi alle er nærværende 

og opmærksomme i vores relation og 

samvær. 

Vi gør opmærksom på at Søvej er skofrit 

område, så I forældre bedes sætte skoene i 

garderoben (i børnehaven neden for trappen). 

Der er blå overtræksfutter der kan benyttes så 

gulvene holdes rene. Vores pædagogiske 

tilgang betyder nemlig, at både børn og 

voksne vil lege og lære på gulvene i Søvej. 
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Kost 

På Søvej vælger forældrene hvert 2. år om 

der skal være kommunal madordning – 

flertallet bestemmer. I øjeblikket er der 

madordning i vuggestue og madpakker i 

børnehaven. Denne periode udløber d. 1-1-

2021. Vi anbefaler at madpakken indeholder 

en sund kost, der giver jeres barn næring hele 

dagen. Derfor anbefaler vi, at madpakkerne 

ikke indeholder sukker.   

Børnene får mad der er lavet efter 

sundhedsstyrelsens anbefalinger, og den 

bliver dagligt leveret fra et centralt køkken. 

Der serveres frokost ca. kl. 11 og frugt/brød 

ca. kl. 14. 

 

På tur 

Søvej går på både spontane og planlagte ture 

ud af huset. Vær derfor altid på Søvej, så dit 

barn er afleveret og parat senest kl 9.30. 

Når børnegruppen har forladt Søvej, 

modtages der ikke flere børn til tur. Det er 

altså ikke en mulighed at aflevere barnet ude 

på turen, ved et busstoppested e.l. Det skaber 

forvirring for børnene at blive afleveret på 

denne måde, og det er uhensigtsmæssigt for 

de andre i gruppen, at en voksen skal gå fra 

og koncentrere sig om aflevering af et barn. 

 

Skader/uheld 

Kommer jeres barn til skade og der er brug for 

læge eller skadestue, kontakter vi jer hurtigst 

muligt. 

Er der brug for akut hjælp, tager vi med jeres 

barn på skadestuen, og mødes med jer der. 

Alle voksne på Søvej har 1. hjælps kursus, og 

vi afhjælper så vidt muligt småskrammer eller 

yder 1. hjælp indtil lægehjælp. 

 

Personalet 

Daglig leder: 

 Pernille Blom  
 

Vuggestue: 

 Pædagog: Katrine  

 Pædagog: Maja  

 Pædagogmedhjælper: Clara  

Børnehave: 

 Pædagog: Ulla  

 Pædagog: Lisbeth  

 Pædagogmedhjælper: Anne  

 Studerende - 32 timer  

 

Forældrerådet 

En gang om året afholder vi et forældremøde 

hvor der er valg til forældrerådet. Dette ligger 

oftest om foråret. 

Forældrerådet består af 5 forældre, hvor både 

vuggestue og børnehave er repræsenteret, 

samt en personalerepræsentant og den 

daglige pædagogiske leder. Vi afholder ca. 4 - 

5 forældreråds møder om året fra kl. 17.00 til 

ca. 18.30. På vores møder bliver der drøftet 

Søvejs pædagogiske værdier og grundlag, 

regler og politikker og der bliver planlagt div. 

fester og arrangementer. 

Hvis I har spørgsmål til forældrerådets arbejde 

er I velkommen til at kontakte Christina. 

Christina er bestyrelses formand og sidder 

også i forældrerådet på Søvej. Hun vil med 

glæde hjælpe jer med de spørgsmål I måtte 

sidde med. I kan skrive til Christina på mail.  

cdaxel@gmail.com 

  

Forældresamarbejde 

Vi afholder forældremøde 1 -2 gange om året 

og sender invitationen via BørneRuden. Når 

jeres barn har været i institutionen i ca. 3 

måneder tilbyder vi en samtale som vil handle 

om, hvordan jeres barn og I trives på Søvej – 

og ikke mindst er det en samtale, hvor der 

med ro og tid er mulighed for, at I kan spørge 



 

6 
 

ind til det, der fylder hos jer ift. jeres barn og 

Søvej. 

Der vil derudover være samtaler:  

Vuggestue: 

 3 måneder efter start 

 2- års samtale 

 Afsluttende samtale ved overgang til 
børnehave 

 

Børnehave: 

 3 måneder efter start 

 4- års samtale 

 Samtale ift. skolestart – sep./okt. året før 
skolestart. 

 Samtale ift. skolestart - marts/april før 
skolestart. 

 

Vores udgangspunkt for at samles er 

Rudersdal kommunes ”Hjernen og hjertet”, der 

som et dialogisk materiale, der er med til at 

skabe rammen om samtalen – det er et 

materiale, hvor både I og vi besvarer 

spørgsmål elektronisk inden samtalen. 

 

Forventninger til Søvej 

Som forælder til et barn på Søvej, kan du 

forvente at personalet er: 

 Imødekommende og engageret 

 Arbejder professionelt 

 Indgår i en åben og tillidsfuld 
kommunikation med jer som forældre 

 Rådgiver og informerer om dit barns 
generelle og specifikke udvikling 

 Giver dit barn omsorg ved at være 
nærværende og opmærksom på trivsel 

 Er opmærksomme på dit barn, men også 
på gruppen som helhed 

 Sætter mål og rammer for det 
pædagogiske arbejde. 
 
 

Fælles forventninger 

Mellem forældre og personale forventes det 

at: 

 Begge parter tager kontakt, hvis der er 
spørgsmål eller problemer 

 Vi omtaler hinanden, andre børn og deres 
familier loyalt og med respekt, i børnenes 
nærvær 

 Vi bidrager alle aktivt til at bekæmpe 
mobning 

 Man deltager aktivt i de fælles 
arrangementer 

 Vi opdrager børnene til gode 
omgangsformer og en god tone 
 
 

Forventninger til forældre 

Vi forventer at du som forælder: 

 Holder dig informeret om opslag og 
information via børneruden 

 Deltager i forældremøder 

 Viser interesse for de fællesskaber dit barn 
indgår i 

 Har forståelse for at dit barn er en del af 
en gruppe, der skal fungere for alle 

 Indgår i en åben og tillidsfuld dialog med 
personalet 

 Giver information om familiære forhold, der 
har betydning for dit barns velbefindende 

 Afleverer og henter dit barn med nærvær 
og engagement 

 Respekterer det pædagogiske arbejde 

Vi ser meget frem til et godt samarbejde med 

jer, hvor muligheden for at have en tryg og 

oprigtig dialog altid vil være til stede – og vi vil 

gøre vores absolut bedste for, at jeres barns 

og jeres tid på Søvej bliver en tryg og lærerig 

tid fuld af sjove og spændende og mindefulde 

stunder. 

Vi håber, at vi med det skrevne har givet 

anledning til, at I oplever en indsigt og tryghed 

til vi ses. 

Mange hilsener fra os i Børnehuset Søvej 

 

  


