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*Stedet hvor vi leger, arbejder og vokser i 
 

 

 
Velkomstfolder - en “vejviser” til alle forældre.  

 

I er vores vigtigste samarbejdspartnere - lad os snakke sammen, 
mødes og hjælpe hinanden, så jeres barn får de bedste muligheder 

i Lund Børnehus….  
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Lund Børnehus - Profil 
 
Dagligdagen er fyldt med leg og aktiviteter, der tager udgangspunkt i, hvad der er sjovt, 
udviklende og udfordrende. Vi ønsker at skabe de bedste muligheder for børnenes trivsel 
og udvikling samt et miljø, hvor der er rum og accept af forskellighed. Vi ønsker børn, der 
oplever sig selv som en del af et fællesskab og har respekt for sig selv og hinanden.  
 
Vi skal, gennem den måde vi er sammen på og gennem de aktiviteter vi laver, skabe 
udvikling for alle børn og arbejde mod sociale, glade og selvstændige børn med selvværd.  
 
I, som forældre, er vigtige medspillere og medvirker til at skabe et godt forhold til 
børnehaven med et åbent og ærligt samarbejde i dagligdagen og ved arrangementer. I 
Lund Børnehus vægtes et gensidigt samarbejde med jer, der bygger på tillid og respekt. 
Som forældre har I - sammen med os - et stort ansvar for jeres barns oplevelse af, hvad et 
fællesskab er, og hvordan det fungerer. I er de første og vigtigste opdragere af jeres barn. 
Jeres værdisæt er af stor betydning for jeres barns opfattelse af begreberne fællesskab, 
tolerance, accept og ansvar. 
Som forældre til et barn i børnehaven har I et stort ansvar for den kultur, der præger 
dagligdagen. Det er vigtigt, at vi sammen viser børnene, at vi respekterer andres meninger 
og holdninger, og at vi påtaler og modarbejder tendenser til mobning og udelukkelse af 
børnene imellem. Alle børn er vindere, når fællesskabet giver plads til os alle.  
 
Vi anser derfor vores samarbejde med jer som meget vigtig for jeres barns trivsel og 
udvikling. Det er derfor vigtigt, at vi altid er i tæt kontakt med jer. Dette foregår fra vores 
side både som daglig kontakt, beskeder på DayCare og samtaler, hvis I eller vi finder 
behov.  
 
Vi forventer, at I som forældre er opsøgende, hvis I har spørgsmål, kritik, forslag, 
udfordringer eller problemer af både stor og lille karakter. Via kommunikationen mellem jer 
og os skaber vi de bedste muligheder og trygge rammer for jeres barn trivsel.  
 
Har I lyst til at deltage i børnehavens dagligdag, er I altid velkomne.  
 
Vi siger hermed VELKOMMEN i Lund Børnehus og ser frem til et godt og tillidsfuldt 
samarbejde med jer omkring jeres barns udvikling og trivsel i de kommende år.   
 

3



DayCare 
 
På DayCare kan I finde generelle informationer om Lund Børnehus. Du kan læse om 
aktiviteter og arrangementer for dit barns gruppe og børnehaven generelt, se billeder fra 
hverdagen, læse nyhedsbreve, følge med i bestyrelsesarbejdet, til- og framelde 
feriepasning mv.  
DayCare kan I tilgå via DayCare Home på desktop, DayCare App/Android og på touchs 
skærmene ved hver stue. Personalet kan hjælpe jer mht. login på DayCare Home, når I 
skal oprettes. 
 
 
             
Den første tid i Lund Børnehus 
 
Det at starte i en børnehave kan, for såvel barn som forældre, føles som en stor 
forandring. Dette uanset om barnet tidligere har været i dagpleje eller vuggestue.  
 
I forbindelse med JA til børnehavepladsen aftaler vi sammen en dato for besøg i 
børnehaven inden start. På besøgsdagen er der afsat god tid til en rundvisning og en 
gensidig orientering om børnehaven, hjemmet, barnets vaner, aftaler omkring praktiske 
forhold o.a. Barnet er meget velkommen til dette velkomstmøde. Dette besøg danner 
grundlag for at skabe de bedste muligheder for en god start og fremtidig gode dage i Lund 
Børnehus for børn og forældre. 
 
Formalia såsom stamkort og andet udfyldes/afleveres denne dag. Det er vigtigt, at 
ændringer for barnet såsom skilsmisse, adresse eller telefonskift, ændring af forældres 
arbejdsplads eller læge meddeles hurtigst muligt til børnehaven, så dette rettes i barnets 
stamoplysninger. 
 
På det første møde får I udleveret folderen: “Fra forældre til forældre” og “Børns 
fællesskaber” samt information om DayCare.  
 
 
Velkomstmøde 
 
Ca. 1 gang i kvartalet afholdes et velkomstmøde, hvor ledelsen bl.a. fortæller om det 
pædagogiske arbejde i Lund Børnehus. Nye forældre, forældrebestyrelsen og ledelsen har 
her mulighed for drøftelser samt at udveksle ideer, input, nye tiltag og andet.  
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Samtaler 
 
4 måneder efter dit barn er startet indkalder vi jer til en samtale om jeres barns trivsel og 
udvikling. Her tales der også om, hvordan den første tid er gået. Har I løbende brug for en 
uddybende samtale omkring barnet, står vi til jeres rådighed og kan altid finde tid til det. 
Ligeledes henvender vi os altid til jer, hvis vi har behov for en snak angående jeres barn.  
Når jeres barn er 3 og 5 år vil der blive lavet en sprogvurdering - nærmere information 
følger fra personalet på stuen.  
 
 
Aflevering og afhentning 
 
Sikkerhed og tryghed er nøgleord for os i Lund Børnehus.  
 
Vi har ansvaret for dit barn, når du afleverer det, og indtil du henter det igen. Husk derfor 
at sige godmorgen og farvel sammen med dit barn til en voksen.  
 
Når I kommer til Lund Børnehus, skal I tjekke jeres barn ind i DayCare på skærmene ved 
stuerne. Det er vigtigt at notere i DayCare, hvis barnet hentes af en anden person end jer 
forældre. Når I henter jeres barn skal I tjekke ud af DayCare. Derudover er det meget 
vigtigt, at man siger personligt farvel til personalet sammen med sit barn. Dette medfører, 
at dagen afsluttes ordentligt, og at personalet har overblik.  
             
En lukket hoveddør og en lukket låge til legepladsen er en grænse for børnenes færden og 
har stor betydning for såvel forældres som personalets oplevelse af tryghed. Derfor må vi 
på det kraftigste opfordre til, at det udelukkende er jer forældre og IKKE jeres barn, der 
ved afhentning åbner og lukker døren eller lågen. 
 
 
Åbningstider 
 
Mandag til torsdag: 6.15 - 17.00 
Fredag 6.30 - 16.00 
 
For at vi kan nå at lukke børnehaven ned til tiden, bedes I være i huset senest 16.50 
mandag til torsdag og 15.50 fredag.  
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Lukkedage og ferielukning 
 
Lund Børnehus har som de øvrige institutioner i Horsens lukket 3 uger i sommerferien. Der 
er ligeledes lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag og mellem jul og nytår. I disse perioder 
er der mulighed for pasning af jeres barn i en af kommunens øvrige daginstitutioner enten i 
Brædstrup eller Østbirk. Information og tilmelding foregår via DayCare - og I får også 
besked herom på DayCare. 
I forbindelse med andre ferieperioder fx dagene op til påske, vil vi løbende bede jer 
registrere eventuel ferie på DayCare. Denne registrering er meget vigtig, så vi ved, hvor 
mange børn, der kommer. Herved sikrer vi, at personalet kan afvikle så meget ferie som 
muligt i perioder med færrest børn.  
 
24. december og 5. juni (Grundlovsdag) er alle institutioner lukkede.  
 
Vi opfordrer til, at alle børn holder minimum 5 ugers ferie i løbet af et år.  
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Hverdagen i Lund Børnehus 
 
Dagligdagen i Lund Børnehus er tilrettelagt, så vi veksler mellem barnets eget initiativ, fri 
leg og voksenstyrede aktiviteter. Dette skaber en dagligdag, hvor det enkelte barn både 
har mulighed for at tage ansvar for, hvad det vil lige nu, hvad det har lyst til og med hvem 
samt deltage i sociale og fællesskabende aktiviteter. Forbehold for løbende ændringer i 
nedenstående skema.   
 

6.15/6.30 - 7.15 Morgenmad i fællesrummet. De børn 
der ikke spiser leger på udvalgt stue.  

7.15-7.30  Oprydning af morgenmad. Børn og 
voksne går på egne stuer til leg.  

8.30 Formiddagssnack serveres på 
stuerne. Børnene sidder ved bordene 
og spiser.  

9.00 
(Vi opfordrer til, at børnene er i 
børnehaven på dette tidspunkt, så de er 
klar til at deltage i aktiviteterne fra start)   

Spontane og planlagte 
aktiviteter/ture/lege.  
Dette kan være stuevis, aldersopdelt, 
interesse, pige/drenge aktiviteter 
m.m. 
Se eventuelle informationer, billeder 
og film om aktiviteter på DayCare.    

11.00 Frokost på stuerne.  
To dage - rugbrød. 
To dage - varm ret.  
Fredag - suppe.  

12.00 Leg på legepladsen og sovetid.  

13.30 Eftermiddagssnack serveres på 
stuerne.  

14.00 Leg og aktiviteter på stuerne eller på 
legepladsen.  

Ca. 16.00 
(15.30 fredag) 

Alle børn samles på et sted - en stue, 
i fællesrummet eller på legepladsen.  
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Små praktiske 
 

• Fravær og sygdom 
Bliver barnet hjemme en dag (sygdom, ferie, fri eller lignende) skal I give børnehaven 
besked. Dette kan gøres via SMS til den pågældende stue eller som besked på DayCare. 
 
Hvis barnet er sygt, må det ikke komme i børnehaven. Vi følger her Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer, der er udarbejdet for at undgå smittespredning. Barnet skal kunne deltage i 
den normale dagsrytme og aktiviteter både inden- og udendørs.  
 

• Medicin 
Det er altid jer som forældre, der har ansvar for at give jeres barn medicin. Vi giver dog 
livsvigtig medicin - efter lægens anvisning. Vi giver ikke hostesaft, øjendråber, penicillin 
m.m. 
 

• Solcreme 
Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for solbeskyttelse. Det er vigtigt at give barnet 
let tøj på samt en solhat med.  
Husk at smøre barnet med solcreme hjemmefra. Vi smører også børnene i løbet af dagen, 
så de altid er beskyttede mod solens stråler. 
 

• Kost 
Børnene skal ikke have mad med. De får serveret formiddagssnack, frokost og 
eftermiddags snack i børnehaven. Hvis der serveres mad børnene ikke kan lide, får de 
tilbudt et alternativ. Ingen børn går sultne rundt i Lund Børnehus.  
 

• Drikkevarer 
Børnehaven serverer mælk sammen med morgenmaden og vand til de øvrige måltider. 
Børnene må gerne selv medbringe drikkedunk til vand med tydeligt navn på. I fylder vand i 
drikkedunken hjemmefra, tager den med hjem igen, når I henter jeres barn og søger for, at 
den er vasket og klar til brug igen næste dag.  
 

• Garderobe 
Vi vil gerne opfordre til, at I sammen med jeres barn løbende rydder op i barnets 
garderobe, tømmer det for sand osv. Hver fredag skal alt tages med hjem fra barnets 
garderobe og fra vindfanget, så der er mulighed for grundigere rengøring. Den grønne 
kasse fra garderoben kan tages med hjem i weekenden. Hvis den bliver i huset, skal den 
tømmes hver fredag. Ingen plastikposer - “farligt legetøj” i garderoben.  
Glemt tøj kan findes i kurve i vindfangene og i værkstedet ved rød stue. Løbende 
indsamles alt glemt tøj, og en gang om måneden leveres resten til genbrug.  
 

• Skofri institution 
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 •  Skofri institution
Lund Børnehus er skofrit for alle. Alle skal derfor tage skoene af i garderoben eller tage blå
overtrækssko på.

 •  Tøj
Børnene skal have praktisk tøj på og med til både inde- og udendørs brug, så de ikke
hæmmes i deres leg og er bange for at blive snavsede. I børnenes individuelle garderobe
eller i vindfanget, skal der være følgende: hjemmesko, regntøj, gummistøvler,
underbukser, strømper, bukser og trøje/bluse. Alt barnets fodtøj skal stå på hylder, så det
er let at gøre rent. Alt tøj skal være mærket med NAVN.

Af sikkerhedsmæssige hensyn beder vi jer fjerne snore fra tøjet. Ligeledes er det vigtigt, at
I ikke giver jeres barn hættetrøje på.

 •  Traditioner
Informationer om afholdelse af arrangementer og traditioner findes løbende på skærmene
ved stuerne eller på DayCare. Derudover har vi nogle faste traditioner:
 •  Februar: Fastelavn (holdes med børnene i børnehaven).
 •  Marts/april (påskefrokost for børnene).
 •  Maj/juni (forældremøde med valg til forældrebestyrelsen og bedsteforældredag)
 •  August (Olympiade).
 •  September (Høstfest for børnene).
 •  December (julefrokost for børnene).
 •  Sidste onsdag i måneden fejrer vi månedens fødselarer ved en fælles fest med
  sang, boller og flaghejsning. Forældre er altid velkomne til at deltage.

 •  Fødselsdag
På barnets “egen” fødselsdag stilles flag ved grupperne. Man skal ikke medbringe noget til
fødselsdagen, og vi ønsker ikke at blive inviteret til fødselsdag hjemme hos børnene. Hvis
I ønsker at invitere til fødselsdag, kan I gøre det i fritiden. Det betyder at I ikke må udlevere
invitationer i børnehaven. Vi opfordrer til at invitere enten alle børn på stuen, eller alle børn 
på en årgang eller alle piger/drenge på årgangen eller stuen.

 •  Læsning og litteratur
Læsning er meget vigtig for børns sproglige udvikling. I Lund børnehus har vi udarbejdet
sprogkufferter, som alle må låne med hjem. Kufferterne er placeret i fællesrummet og må
lånes med hjem af alle. Spørg evt. personalet for mere information. Ligeledes er der i
fællesrummet en samling af litteratur, der også kan lånes med hjem.



Tine Davidsen – (Orange)             
Helle B. Anegaard (suppleant - Orange) 
Camilla Holst (suppleant - Orange) 
Jane Dahl Larsen (suppleant - Rød) 
 
Bestyrelsens arbejde omfatter bl.a. samarbejde mellem forældre og børnehave, nye tiltag, 
ansættelse/afskedigelse og fastsættelse af principper for anvendelse af budget på 
børnerelaterede konti. Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder årligt samt ekstra 
arbejdsudvalgsmøder. Valg til forældrebestyrelsen foregår på forældremødet i maj/juni.  
 

• Aktivitetsudvalg 
I Lund Børnehus er der blandt forældrene valgt et aktivitetsudvalg. Udvalgets primære 
opgave er at planlægge og forestå fælles arrangementer udenfor børnehavens åbningstid 
for børn og forældre fx sommerfest, julefest, pizzaaften med mere.  
 

• Udmeldelse 
Ved udmeldelse af Lund Børnehus er der 1 måneds skriftlig opsigelse enten pr. d. 1. eller 
15. i måneden. Dette gælder ikke ved overgang til skole. 

• Studerende 
Lund Børnehus er tilknyttet VIA University, hvorfra vi løbende modtager 
pædagogstuderende og pædagogiske assistentelever fra.  

 

• Legetøj 
Børnene må medbringe 1-2 stk. legetøj, bog eller CD o.a., men det må ikke være større, 
end at det kan være i barnets skuffe. Børnehaven erstatter IKKE bortkommet eller ødelagt 
legetøj. Husk NAVN på tingene. 
Slik, tyggegummi eller penge må ikke medbringes i børnehaven.  
 

• Forsikring 
Børnehaven har ingen forsikring til dækning af personskader, forsvundne ting, tyveri af tøj 
o.l. Der er ingen forsikring, hvis børnene skulle forårsage skade på hinandens ting/tøj. 
Børnehaven har dog en forsikring til dækning af skader på børnehavens ejendom og 
inventar forårsaget af barnet ved et uheld. Ved skader der er udøvet med vilje, er det 
forældrenes egen forsikring, der skal dække udbedring af skaden. 
 

• Video og foto 
I børnehaven optager vi børnene på Ipad og tager billeder. Hvis I ikke ønsker dette, skal 
dette formidles til personalet og skrive i barnets stamkort.  
 

• Rygepolitik 
I henhold til Horsens Kommunes rygepolitik må der ikke ryges på børnehavens matrikel. .  
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Kontaktoplysninger 
 
Vi vil gerne opfordre til, at man, så vidt det er muligt, kontakter stuerne telefonisk i 
tidsrummet 12-14, da vi gerne vil have formiddagstimerne til samværet med børnene. 
Skal I give beskeder eller stille korte spørgsmål til personalet på en stue, kan I bruge 
beskedfunktionen på DayCare eller sende en SMS.  
 
Marianne (Daginstitutionsleder): 7629 4181/2931 4811 
  
Jytte (Assisterende leder): 7629 4180/3044 5708 
 
Rød: 2428 4962 
 
Gul: 2428 4963 
 
Orange: 2428 4965 
 
Grøn/Vuggestuen: 2428 4964 
 
Køkken: 2428 4966  
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Dagtilbud Lund 7629 4181/4180

Børnelunden 7629 4179

Lund Børnehus Mobil til stuerne

Gul 2428 4963

Rød 2428 4962

Orange 2428 4965

Blå 4038 2922

Grøn 2428 4964

Lilla 4032 8869

Storbørnsgruppe 2965 6709/2466 7091

Børnelunden: Mobil til stuerne

Lime 2152 1028

Rosa 2152 7094

Turkis 2152 4774

Dagtilbudsleder:

Marianne Holst Rasmussen 2931 4811

Assisterende leder:

Jytte E. Collett 3044 5708

Assisterende leder:

Lisbeth Ø. Agersbæk 2128 7781

Administrativ medarbejder:

Jane Bach 5129 2654

Køkken 2428 4966




