
Velkomstfolder 
 

For vuggestueafdelingen i Børnehuset Troldehøj i Gl. Holte 
(Sendes ud digitalt ca. en uge før opstart). 

 
Vejledning til Indkøringen den første uge: 
1. dag med forældre bliver ca. 1 times tid, og I kommer ca. kl. 9.30-10.30. Vi glæder os til, at I og Jeres barn 
starter, og til at vi får et godt samarbejde. Sammen med Jer ønsker vi, at vi kan skabe den bedste start for 
Jeres barn i Troldehøj. 
2. dag. Forældrene bliver med barnet, og I kommer ca. kl. 9 og deltager i samlingen.  
3. dag. Forældrene kan gå en halv times tid, og vi skal kunne komme i kontakt med Jer forældre på 
telefonen. 
4. dag. Barnet kan afleveres ca. kl.9 og kan blive til frokost og eventuelt til lur. 
5. dag. Barnet afleveres fra ca. kl. 9-14. 
Den første uge anbefaler vi, at I forældre er til at få fat på telefonisk. 
(Barnets indkøring vurderes altid efter barnets behov) 
 
Det er vores oplevelse, at børn kan reagere forskelligt, når de starter i vuggestuen. Det er helt naturligt, at 
Jeres barn kan græde, når det oplever, at I går. Det vil komme til at opleve og lære, at I naturligvis kommer 
igen. Jeres barn er dygtig til at ”læse” Jer forældre med kropssprog og ansigtsudtryk. Det vil sige, at hvis I 
kan have svært ved at aflevere Jeres barn, kan det nogle gange også blive svært for barnet at blive 
afleveret. Vi ønsker, at vi sammen kan hjælpe hinanden med, at Jeres barn kan få den bedste start i 
vuggestuen. 

 
Stuerne i vuggestuen: 
Både Troldestuen og Bassestuen er for de yngste vuggestuebørn, og der er ca. 11 børn på hver af de to 
stuer. Når de er ca. 2,3 år, bliver nogle børn tilbudt at rykke på Tudsestuen, som ligger mellem de to stuer. 
På Tudsestuen er der ca. 5 børn. Her vurderes barnet efter alder, udvikling og sociale relationer.  De 
kommer i børnehaven kort tid før, de fylder 3 år. Det er på 1.sal. 

 
Ryk fra vuggestue til børnehave: 
Når der er et ryk fra vuggestue til børnehave, vil der være en overleveringssamtale, som gøres af personalet 
fra både vuggestuen og børnehaven. Når Jeres barn skal starte i børnehaven, aftales der en ny indkøring for 
Jeres barn, for med det at kunne skabe den bedste start for Jeres barn i børnehaven. 

 
Dagens pædagogiske ritualer (dagens forløb) i vuggestuen: 
Kl.7:00 åbner vi i Børnehuset Troldehøj i vuggestueafdelingen på Troldestuen for både vuggestuen og 
børnehaven, hvor der tilbydes en let morgenmad til kl. 7:30.  
Kl.7:30 går børnehavebørn og voksne fra børnehaveafdelingen i børnehaven, og de åbner sammen 
børnehaven på 1.sal og i Hytten. Imens er vuggestuen stadig sammen til ca. kl. 8:00 – 8:30, hvor Bassestuen 
og Tudsestuen åbner. 
Ca. kl.9:00 holder hver stue morgensamling med sang og efterfølgende en lille formiddagsmad, som består 
rugbrød, frugt og mælk/vand. Vi anbefaler, at I afleverer enten før eller efter morgensamlingen, for at vi 
kan skabe ro og nærvær omkring børnene under samlingen. 
Ca. kl.9:30 starter dagens aktiviteter, nogle gange på tværs af stuerne, og andre gange er der aktiviteter på 
hver stue. (Vuggestuen har en 4 ugers aktivitetsplan, som består af natur, udeliv og science, kreativitet, 
motion & bevægelse, sprogstimulering og alsidig personlig udvikling). 



Ca. kl.10.30 vasker vi hænder og gør os klar til frokost. Hver stue har sin ugens hjælper, som er et barn, der 
er med til at hente rullebord fra køkkenet, og som også deler hagesmækker ud til de andre børn. 
Efter frokost bliver alle børn skiftet og lægges i seng til eftermiddagslur. 
Ca. kl.14:00 begynder vi at spise eftermiddagsmad, som kan bestå af forskelligt brød, som f.eks. franskbrød, 
kiks eller rugbrød. (Nogle gange er det med leverpostej eller andet pålæg, og andre gange er det med smør. 
Hertil er der mælk, vand og frugt.  
Efter frugten er der både planlagte pædagogiske aktiviteter, og der kan være ”fri leg”, hvor børnene f.eks. 
kan øve sig i at udvikle sociale relationer og samspil med de andre børn. 

 
Søvn/lur: 
Hvis dit barn er under 13/14 måneder og skal have 2 gange lur, så er det betydningsfuldt, at vi får besked 
om det. For vi vil så gerne gøre det så godt som muligt for Jeres barn. Sammen kan vi have et ligeværdigt 
samarbejde omkring Jeres barn. I kender Jeres barn godt, og vi kommer til at være mange timer sammen 
med Jeres barn. For en glidende overgang fra 2 x lur til 1 gang lur, kan vi aftale det på det rigtige og 
relevante tidspunkt sammen med Jer forældre. 
Børn under 2 år sover i krybberum. Når barnet er 2 år, skal barnet sove inde på stuen af sikkerhedsmæssige 
årsager. 
På Børneruden kan I forældre hver dag se Jeres barns sovetid. 

 
Vaske hænder: 
Vi vasker hænder i vuggestuen før spisning, og selvfølgelig efter børnenes toiletbesøg. 
Vi anbefaler, at børnene vasker hænder, inden Jeres barn kommer ind på stuen, og når Jeres barn bliver 
hentet fordi: 

- Håndvask kan reducere smitten i vuggestuen, og ”Rene hænder giver raske venner”. 

 
Måltid: 
Børnene øver med at smøre deres rugbrød og hælde vand/mælk, tage mad fra skål/fad og øse op. Vi lægger 
stor vægt på et hyggeligt måltid, at smage og få sanseoplevelser på forskellig mad. Derfor opfordrer vi 
børnene til at smage på forskellig slags mad. 
Vi har en frokostordning i Troldehøj, hvor 70 procent af maden er økologisk. 

 
Selvhjulpenhed: 
Vi vægter børnenes selvhjulpenhed i vuggestuen, og vi guider dem med at tage tøjet af og på, lige såvel 
med overtøj, hente eller lægge deres sko og sutsko fra og på garderobepladsen. Vi stiller børnene passende 
opgaver såsom, at være med til at rydde legetøjet op, være ugens hjælper, hvor børnene på skift hver uge 
er stuens hjælper, og de er med til at hente frokosten på rullebord og dele hagesmækker ud til de andre 
børn på stuen. 
Vi arbejder med selvhjulpenhed fordi: 

- Selvhjulpenhed giver selvtillid. 
- Fordi resultatet er et glad og stolt barn. 

Vi arbejder med selvhjulpenhed i alt vores pædagogiske arbejde, som hele tiden er zonen for nærmeste 
udvikling, og som er med inspiration fra Vygotsky. 
I forbindelse med selvhjulpenhed, så vil vi anbefale, at Jeres barn begynder at have todelt undertøj/tøj på, 
fra 2 års alderen. Så Jeres barn kan øve sig i selv af tage tøj af/på, og øve sig i toiletbesøg. 

 
  



Sygdom/ferie: 
I tilfælde af smitsom sygdom skal I forældre give vuggestuen besked herom, så vi kan sende et opslag til de 
andre familier på Børneruden, så alle kan være opmærksomme på smitten. 
Det samme er for ferie, en besked til vuggestuen på Børneruden, så vi har overblik over antal børn på 
stuerne.  
Husk at vi i vuggestuen ikke kan melde dit barn fri, syg eller ferie fra vores Ipad. Det er kun Jer forældre via 
Børneruden. 

 
Allergi: 
I tilfælde af hvis Jeres barn har allergi, skal stuepædagogen have besked herom, så vi kan formidle det 
videre til det øvrige personale, så alle bliver opmærksomme på dette. Hvis dit barn ikke tåler noget mad og 
skal have en anden mad, som erstatning i vuggestuen, skal vi have en lægeerklæring. 

 
Hjernen og hjertet /samtale: 
Stuepædagogen udarbejder et Hjernen og Hjertet skema, som sendes elektronisk hjem til Jer, hvor I 
forældre skal udfylde det samme skema, som I skal sende elektronisk tilbage til stuepædagogen. Derefter 
får I forældre tilbudt en samtale, hvor der i fællesskab findes et fokuspunkt for Jeres barn, og der vil blive 
snakket om Jeres barns udvikling i forhold til læreplanstemaerne.  
Der tilbydes en samtale, når Jeres barn er ca. 14 måneder og når Jeres barn er ca. 2 år i vuggestuen. 
Hvis I som forældre på andre tidspunkter har ønsker/ behov for en samtale, er I altid velkommen til at 
henvende Jer til stuepædagogen på den stue, hvor Jeres barn går. 

 
Tjek ind/ tjek ud: 
Vi har i Børnehuset Troldehøj tjek ind og tjek ud skærme, hvor I som forældre skal tjekke børnene ind ved 
ankomst og tjekke dem ud ved afgang. Dette er vigtigt, så vi hele dagen har et overblik over, hvilke børn der 
er i huset. Det er også her, at I skal notere, hvis der er andre, der henter barnet. Skærmen er i vuggestuens 
garderobe. Skærmen må kun benyttes af de voksne.  

 
Børneruden:  
Inde på Appen Børneruden skal I som forældre udfylde barnets stamkort. Det er også herinde, at I skal 
udfylde ferie, sygdom (dette må der gerne gives besked om inden kl. 9, så vi kan planlægge dagens 
aktiviteter). I vil også herinde kunne se beskrivelser af dagens aktiviteter. Det vil også være her, at vi ligger 
billeder, som vi løbende tager af børnene. 

 
Forældrerådet i Troldehøj: 
Forældrerådet holder ca. 4 møder om året, og der drøftes mange forskellige ting, som bl.a.: 

- Behandler forslag fra Troldehøjs forældregruppe. 
- Giver forslag til forbedringer. 
- Modtager information fra bestyrelse & institution. 
- Tilkendegiver forældregruppens holdninger. 

 
Forældrerådets medlemmer er: 
Jill Haines: Mor til Chloe i børnehaven og Noelle i vuggestuen 
Sara Gibson: Mor til Lea i børnehaven og Noah i vuggestuen. 
Bianca Skou: Mor til Thorbjørn i børnehaven og til Freya i vuggestuen. 
Stine Armand: Mor til Zoe og Nova i børnehaven. 
Kenny Lorenzen: Far til Olivia i børnehaven og Eline i vuggestuen. 


