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Hjertelig velkommen til 

Dagtilbud Torsted 

  

Vi har lavet denne folder, så vi kan give jer 

 den bedst mulige start i Dagtilbud Torsted. 

 

I denne folder kan du finde information 

omkring vores pædagogiske værdigrundlag, vores  

forældresamarbejde, dagsrytmer, opstarten for  

jeres barn og mange andre praktiske  

oplysninger.  
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Velkommen til Dagtilbud Torsted 
 
Vi vil gerne byde velkommen til Dagtilbud Torsted. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at 
kende. Det er dejligt for os at få muligheden for at lære jeres barn at kende og dele mange 
hverdagstimer sammen i den kommende tid.  
 
Det er vores ønske, at tiden i vuggestue og børnehave skal være præget af leg, aktiviteter og 
spændende oplevelser i samvær og fællesskab med andre børn og voksne. 
For de fleste børn er det en stor ting at skulle starte i dagtilbud. Det kan samtidig være en 
overvældende oplevelse at møde alt det nye. 
 
Hvis du som forældre har mulighed for det, og hvis du vurderer, at dit barn har brug for det, 
kan det være en god ide at starte med nogle korte dage. 
 
Med denne folder vil vi fortælle jer om livet i Dagtilbud Torsted, og hvad vi lægger vægt på i 
vores pædagogiske hverdag. Dette således at vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde 
omkring jeres barn i dagligdagen. 
 
Dagtilbud Torsted har siden 1. januar 2011 bestået af fire afdelinger, som alle er placeret i den 
sydvestlige del af Horsens. Dagtilbud Torsted hører sammen med skoledistrikt Østerhåb, som 
har skole placeret i både Torsted og Hatting. De fire institutioner – Sirius, Malurt, Østerhåb og 
Neptun – er alle integrerede institutioner med både vuggestue og børnehave. 
 
Dagtilbud Torsted fungerer som én institution, hvor vi har ét budget, en forældrebestyrelse og 
ikke mindst én fælles pædagogisk læreplan. Hver afdeling fastsætter ud fra den fælles 
pædagogiske læreplan deres fokus. 
 
Hver afdeling i Dagtilbud Torsted har i øvrigt et aktivitetsudvalg. 
Beskrivelse af forældrebestyrelsens og aktivitetsudvalgets opgaver findes senere i folderen. 
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Adresser og åbningstider
 
 
Sirius    Neptun 
Torstedalle 104   Gravengårdsvej 15 
8700 Horsens    8700 Horsens 
21 28 85 53    76 29 17 80 
 
Åbningstid    Åbningstid 
Man-tors 06:30-16:45   Man-tors 06:30-16:45 
Fredag 06:30-16:30   Fredag 06:30-16:30 
 
 
 
Malurt    Østerhåb 
Torstedalle 108    Østerhåbsallé 1 
8700 Horsens    8700 Horsens 
21 28 84 77    30 51 88 55 
 
Åbningstid    Åbningstid 
Man-tors 06:30-16:45   Man-tors 06:30-16:45 
Fredag 06:30-16:30   Fredag 06:30-16:30

 
 
 
 
 
 
Ledelse i Dagtilbud Torsted 
I Dagtilbud Torsted har vi et lederteam bestående af Dagtilbudsleder Jette Klindt Ejlertsen, assisterende 
leder Rikke Krüger Stobberup, assisterende leder Heidi Badstue Sloth og assisterende leder Mathilde 
Sønderlund Andersen. 
Ledelsesteamet har forskellige funktioner og opgaver, og kommer rundt i alle fire huse i Dagtilbud Torsted. 

                      
Jette Klindt Ejlertsen                          Rikke Krüger Stobberup 
Dagtilbudleder                           Assisterende leder 
Direkte tlf.: 22 68 51 50                     Direkte tlf.: 60 92 63 04 
Mail: buijke@horsens.dk                    Mail: rks@horsens.dk 

 
Karina Uttrup   Heidi Badstue Sloth 
Assisterende leder  Assisterende leder 
Direkte tlf.: 29 63 74 51  Direkte tlf.: 299 90 40 61 
Mail: kaut@horsens.dk  Mail: hsl@horsens.dk 

Under ledelsen sidder et team af administrative medarbejdere, som løser administrative og driftsmæssige 

opgaver. 
 

mailto:buijke@horsens.dk
mailto:rks@horsens.dk
mailto:hsl@horsens.dk
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Ansatte i Dagtilbud Torsted 
 
I Dagtilbud Torsted er der ansat ca. 100 pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. De 
er som udgangspunkt tilknyttet et bestemt hus. I vil opleve, at vi løbende har forskellige praktikanter og 
studerende tilknyttet til de forskellige huse.  
 
Vi har ydermere i vores dagtilbud ansat køkkenpersonale og service-medarbejdere. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter (valgt således at alle huse er repræsenteret), suppleanter, 
samt 2 medarbejder repræsentanter. 
Som udgangspunkt afholdes der 5 bestyrelsesmøder årligt. 
Bestyrelsens opgave er at fastsætte principper for institutionens arbejde samt institutionens samlede 
budget. Desuden har bestyrelsen indstillingsret samt ret til at deltage ved fastansættelse af pædagogisk 
personale i dagtilbuddet. 
Bestyrelsen inddrages ligeledes i udarbejdelsen, evalueringen samt opfølgningen af de pædagogiske 
læreplaner. 
Bestyrelsen tager mange gode initiativer og arrangerer ”Åbne legepladser” 4-6 søndage i løbet af året, hvor 
alle er velkomne. Det er en fantastisk mulighed for, at lære nye familier at kende. 
Endvidere har bestyrelsen startet en Facebookgruppe: ”For børn i Torsted”, hvor mange arrangementer i 
Torsted offentliggøres. 
Information omkring bestyrelsens arbejde kan findes på DayCare. 
 
Vores vision og det pædagogiske arbejde 
Det pædagogiske arbejde dagtilbuddet tager udgangspunkt i Dagtilbudslovens §7, Horsens Kommunes 
værdier, samt institutionens pædagogiske læreplan. 
Vi arbejder i institutionen ud fra de 4 gældende værdier i Horsens Kommune: 

 
Helhed * Respekt * Kvalitet * Resultat 

 
Vi har i hele Horsens Kommune arbejdet med, hvorledes disse værdier skaber den bedste mening i den 
enkelte institution. 
 
I Dagtilbud Torsted møder vi børnene ud fra følgende børnesyn: 

 
”Vi er Højkvalitetsdagtilbuddet, hvor børnene trives og udvikles i inkluderende læringsmiljøer, 
hvor nysgerrighed og lyst til at lære understøttes”. 

 
Børneperspektiver: 
Børnene skal have mulighed for at have medbestemmelse; det vil sige, at de bliver inddraget i 
beslutningsprocesser, og deres stemme skal vægtes højt. Børnene skal præsenteres for demokratiet og have 
forståelse for fællesskabets beslutninger. Vi vægter børneperspektivet højt og har i dagligdagen fokus på, at 
børnenes stemmer bliver hørt, og de skal opleve, at deres perspektiver har værdi.  
Læringsmiljøet skal ses fra børns perspektiver og forstå børn som medskabere af deres læring og udvikling. 
 

 
Pædagogiske værdier 
I Dagtilbud Torsted arbejder vi med en anerkendende pædagogik og en inkluderende tilgang. Anerkendende 
relationer betyder for os at møde det enkelte barn ligeværdigt med respekt for barnets perspektiv. Med 
udgangspunkt i fællesskabets mange muligheder ønsker vi at se og fremhæve barnets ressourcer og 
potentialer og synliggøre det enkelte barn i børnegruppen. Vi vægter omsorg og nærvær højt og har i det 
daglige arbejde fokus på at skabe udviklingsmuligheder for alle børn i gruppen. Vi møder barnet med positiv 
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opmærksomhed og tager i den daglige pædagogiske indsats udgangspunkt i barnets ressourcer og dets zone 
for nærmeste udvikling. Børnenes trivsel og deres udvikling fremmes, når de er i et anerkendende miljø, 
hvor de voksne er med til at støtte op om børnenes intentioner i hverdagen. 
  

Hverdagen i Dagtilbud Torsted 
Her kan du læse om institutionens grundlæggende dagsrytme og forhold, der knytter sig til den. I de enkelte 
huse kan der forekomme variationer i forhold til den dagsrytme som er skitseret her. 
 
Dagsrytme: 
 
Institutionen åbner kl. 6.30  
 
Kl. 6.30   2 personaler møder, og modtager børnene i køkkenet og fællesrummet.      
  Der kan spises morgenmad indtil kl. 7.20.  

Der hygges om børnene, og små aktiviteter kan sættes i gang.  
Kl. 7.30  Der møder mere personale ind og stuerne / grupperne åbnes. 
  
Kl.9.00 – 11.00 Dagens pædagogiske aktiviteter. 
  
Kl. 11.00 – 12.00  Børnene spiser frokost, og der gøres klar til at lege ude/inde.  
 
Kl. 12.00 – 14.00 Børnene leger ude eller inde.    
  
Kl. 14.00 – 16.00 Børnene spiser eftermiddagsmad, hvordan rammerne er for dette, varierer fra  

hus til hus. Børnene leger på legepladsen eller inde. 
 
Kl. 16.00 – 16.45 Stuerne lukkes. Vi mødes i fællesrummet med børnene fra de andre stuer. 

Børnene afhentes inden vi lukker kl. 16.45 (fredag kl. 16.30). 
 
Aktiviteter og leg 
Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner for Dagtilbud Torsted, som kan findes på 
DayCare/hjemmesiden. Vi igangsætter forskellige aktiviteter for at tilgodese barnets udvikling i henhold til 
disse. Alle planlagte aktiviteter foregår mest om formiddagen, da det er her, vi har de fleste personaletimer. 
Dog iværksættes der voksenstyret legeaktiviteter i tiden på legepladsen, som skal fremme de inkluderende 
læringsmiljøer. 
 
I det daglige vægter vi at dele børnene op i mindre grupper efter alder, køn, interesser eller udviklingstrin. 
Dette dels for at kunne tage individuelle hensyn, men det er også for at give børnene mulighed for at være i 
små grupper. Samværet bliver mere intenst med 1 voksen og få børn. 

 
Vi tilrettelægger en dagligdag, hvor der er planlagte aktiviteter, leg og plads til bare at være. Barnet har også 
brug for tid og rum til at lege; enten ved selv at være aktiv eller ved at være sammen med andre børn. 
Personalet kan deltage vejledende i legen og giver børnene ideer til videreudvikling. 
  

Ved aflevering og afhentning 
Når I kommer med jeres barn om morgenen, er det vigtig for os, at I siger godmorgen til en personale, så vi 
ved, at jeres barn er kommet. Det er også her I har mulighed for at fortælle, hvis der er noget, vi skal være 
særligt opmærksomme på i forhold til jeres barn den pågældende dag. Har jeres barn brug for hjælp til at 
sige farvel til jer, vil vi gerne hjælpe med det. Vi vil gerne have, at I siger farvel på stuen. 
Når I henter jeres barn er det ligeledes vigtigt, at I kontakter en personale for at sige farvel. Dette sikrer 
vores overblik over hvilke børn, der er blevet hentet, samtidig med at det giver jer mulighed for at få aktuelle 
meddelelser eller en kort fortælling om oplevelser fra dagen. 
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Som afslutning på dagen rydder barnet op efter egen leg/aktivitet, inden I går hjem. 
 
Hvis jeres barn hentes af andre end forældrene, skal vi have besked.  
 
Vi sætter stor pris på den daglige kontakt, vi har med jer forældre, og vi vil i videst mulig omfang 
imødekomme jeres behov for daglige snakke. Af hensyn til vores ønske om at være nærværende voksne 
omkring børnene, kan der være situationer og tidspunkter på dagen, hvor det ikke kan lade sig gøre; enten 
fordi den voksne er i gang med en aktivitet, eller fordi mange børn hentes samtidigt. Det vil eksempelvis 
være tilfældet, hvis I afleverer jeres barn efter kl. 9.00, da vi i tidsrummet kl. 9-12 har pædagogisk 
fordybelsestid. 
 
Da vi har valgt at organisere hverdagen således, at der dagligt er fordybelsestid om formiddagen, vil vi 
opfordre til, at I som forældre ikke kontakter os telefonisk i dette tidsrum, medmindre det er meget akut. 
 
Information 
I 2016 har vi implementeret en ny elektronisk kommunikationsplatform til forældre. Platformen hedder 
DayCare, og det er en meget brugervenlig platform, som kan tilgås via touchskærm i institutionen, en app på 
smartphone eller på en computer. 
 
Stort set al information fra institutionen kan findes her, og derfor bliver det vigtigt, at I som det allerførste 
får koblet jer på dette system, således I fra starten bliver fortrolige med systemet. 
 
På DayCare vil der løbende komme nyhedsbreve fra stuen, forældrebreve, opslag og billeder fra dagens 
aktiviteter og meget andet. Derudover vil vi i forbindelse med ferie perioder bede jer om i god tid at bruge 
DayCare systemet til at indtaste, om jeres barn kommer i de pågældende ferieperioder. Dette gør vi for at 
udnytte vores tildelte ressourcer optimalt. 
 
DayCare systemet har rigtig mange muligheder. For at få optimalt udbytte af systemet, såsom opdatering af 
stamoplysningerne på jer som forældre og jeres barn, har vi udarbejdet en lille folder, som I har fået tilsendt 
via E-boks sammen med dette øvrige velkomstmateriale.  
 
Det er yderst vigtigt, at begge forældre får aktiveret adgangen til DayCare, og at I løbende opdaterer 

ændringer i jeres stamoplysninger. Det er jeres ansvar som forældre, at holde stamoplysninger opdateret, 

samt jævnligt at holde jer orienteret på DayCare. 

 
Forældresamarbejde 
Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale og jer forældre. Et godt samarbejde 
og en god dialog er med til at sikre jeres barn den bedste trivsel i institutionen, og er det bedste 
fundamentet for institutionens drift og barnets trivsel. 
Vi ved, at I som forældre er eksperter, når det drejer sig om lige netop jeres barn, og vi vil så vidt muligt 
bakke op omkring jeres beslutninger. Til gengæld forventer vi også, at I vil bakke op omkring vores 
beslutninger og værdier i arbejdet, og at I har forståelse for, at vi skal varetage mange forældrepars 
forventninger, hvorfor det ikke altid vil være alles individuelle ønsker og behov, der kan tilgodeses. 

 
For samarbejdet er det vigtigt, at kommunikationen mellem os fungerer godt. Vi er opmærksomme på 
barnets trivsel og udvikling, både den enkelte dag samt over længere tid, og vil altid fortælle det til jer 
forældre, hvis der er noget, vi er bekymrede over. Samtidig vil vi gerne, at I deler jeres evt. bekymringer med 
os. 
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Vuggestue: 
Dagtilbud Torsted tilbyder alle nye vuggestuebørn og deres forældre besøg i hjemmet inden barnets første 
dag i dagtilbuddet. Besøget varer max en time, og det ligger så tæt på barnets første dag som muligt, så 
barnet kan genkende og huske pædagogen, der har været på besøg. 
 
Hjemmebesøget har til formål at: 
 

 Støtte barnet og familiens indkøring i dagtilbuddet. Mulighed for at fokusere på det specifikke lige 
netop ved jeres barns opstart og indkøring. 
 

 Skabe tryghed hos forældrene. I mærker, at dagtilbuddet har interesse for lige præcis jeres barn. 
Hjemmebesøget foregår i trygge rammer, og der er ingen ydre forstyrrelser til at tage pædagogens 
opmærksomhed (ingen andre børn, ingen praktiske opgaver m.m.) 
 

 Øge kendskabet til både barn og familie, som skaber grobund for en helhedsorienteret indsats over 
for det enkelte barn. 
 

 Pædagog og barn får fælles referenceramme 
 

 Hjemmebesøget giver plads til, at der på første dag i vuggestuen, er tid og fokus på barnet og ikke 
informationsudveksling. Ligeledes møder barnet et velkendt voksenansigt, og det kan betyde, at det 
er nemmere for barnet at rumme de nye rammer og nye børn. 

 
Vuggestue og børnehave: 
3 måneder efter opstart afholder vi en forældresamtale, hvor vi drøfter barnets opstart samt trivsel i 
institutionen. Ved 2 års alderen tilbydes I en forældresamtale. 
 
I er altid velkomne til at deltage i aktiviteter i huset og tilbringe tid sammen med jeres barn i institutionen. 
Hvis I gerne vil have en samtale med personalet om jeres barn, kan I altid henvende jer; så finder vi et 
tidspunkt for det. Vi vil også opfordre jer til at sige til, hvis I er bekymret, har kritik eller der er noget I undrer 
jer over. 
 
Vi vil rigtig gerne passe godt på alle børn. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på, hvad der siges hvor. 
Tal ikke om jeres eget eller andre børn, når der er børn i nærheden. 
 
Vi kan drøfte jeres barn med jer, men drøfter ikke andre børn og deres forældre. 
 
Omkring barnets 4 års fødselsdag vil der være tilbud om en 4 års samtale. Det 4-årige barn kan let komme til 
at blive lidt in between, da der er rigtig meget fokus på det nystartede 3-årige barn, samt øget fokus på de 5-
årige, der skal forberedes til skolestart. Omkring fire års alderen sker der meget omkring barnets udvikling, 
hvor barnets omverdensbevidsthed udvikles. Barnet bliver mere bevidst omkring sig selv og dets formåen, 
og barnets selvbillede udvikles. Derfor tilbyder vi også en 4 års samtale, hvor vi i samarbejde taler os ind på, 
hvilke fokusområder vi samarbejder omkring for at give barnet de bedste forudsætninger for hensigts-
mæssig udvikling. 
 
Når barnet fylder 5 år, afholdes der en samtale, hvor der forinden er udarbejdet en sprogvurderingstest af 
barnet i samarbejde med jer forældre. Under denne samtale drøftes den kommende skolestart. 
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Mobiltelefoner 
Det er en god ide at slukke for mobiltelefonen, når I afleverer og hente jeres barn. På den måde viser I 
barnet, at I gerne vil være sammen med det, og barnet oplever, at al jeres opmærksomhed er samlet 
omkring barnet. 
 
Forældremøder 
Vi indbyder 1 gang årligt til forældremøde i institutionen. På dette forældremøde afholdes valg til 
bestyrelsen, og der er mulighed for at få informationer om hverdagen i børnehaven. 
Endvidere afholder vi særlige forældremøder med foredrag eller drøftelse af aktuelle temaer. 
  

Allergi, medicin og solcreme 
Hvis der skal tages specielle hensyn i form af anden kost eller medicin, skal vi have en lægeerklæring. 
Som udgangspunkt giver personalet ikke medicin til børnene, medmindre der er tale om en kronisk lidelse, 
og der foreligger en speciel aftale. 
 
Det er jeres ansvar, at børnene er smurt i solcreme hjemmefra. 
Er der behov for at børnene smøres ind om eftermiddagen, sørger vi for det. 
Vi har udarbejdet en solpolitik for dagtilbud Torsted, som kan findes på DayCare. 
  
Fravær og sygdom 
Er jeres barn sygt eller af anden årsag ikke kommer i institutionen, skal I meddele dette til institutionen, 
gerne via DayCare.  
 
I Dagtilbud Torsted følger vi Sundhedsstyrelsens regler vedrørende syge børn i daginstitutioner. 
Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med smitsom sygdom først må 
modtages, når det ikke længere smitter. 
 
Det kan være en svær vurdering om et barn er rask nok til at komme i daginstitution. Sundhedsstyrelsen 
giver følgende retningslinje: ”Barnet er rask, når det på sædvanligvis kan klare at opholde sig i institutionen. 
Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning” 
 
Når vi vurderer et barns almen tilstand, gør vi det fra følgende: 
 

- Har barnet sygdomstegn (smerter, feber, udslæt mm?) 
- Har barnet det godt? 
- Opfører barnet sig, som det plejer? 
- Kræver barnet særlig pasning / omsorg? 

 
Hvis vi på baggrund på ovenstående vurderer, at barnet er sygt, kontakter vi jer, så barnet kan komme hjem. 
  
Mad og måltider 
 
Morgenmad 
Der er mulighed for at få morgenmad i institutionen indtil kl. 7.20. Vi tilbyder cornflakes, havregryn, evt. 
grød, knækbrød eller andet brød. 
 
Frokost 
Pr. 1. januar 2010 blev der indført forældrebetalt frokostordning i børnehaverne som en del af 
daginstitutionsbetalingen. I Dagtilbud Torsted har forældrene i juni 2018 igen tilvalgt frokostordningen, som 
består af en sund og varieret kost med både varme retter samt smør selv. Vi har ansat 6 ernærings-
assistenter og 1 kostfaglig eneansvarlig, som i Østerhåb tilbereder mad til alle børnene. 
De børn, der skal på tur ud af huset, får en madpakke, som ligeledes er tilberedt af køkkenpersonalet. 
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Der udarbejdes madplaner for 14 dage ad gangen, som er tilgængelige på Daycare, ligesom der her er 
opskrifter på nogle af børnenes favoritter. 
              
Eftermiddagsfrugt 
Omkring kl. 14.00 spiser børnene frugt. Der er i husene forskellige frugtordninger, så derfor spørg i huset til 
ordningen. Dog følger alle frugtordninger vores Mad og måltidspolitik, som kan findes på DayCare, og som er 
udarbejdet af bestyrelsen. 
 
Sund kost 
Børn trives bedst, når de har energi til at lege. Den energi henter de blandt andet gennem kosten. Vi stræber 
efter at lære børnene at spise sundt og varieret og opbygge sunde vaner. Ved højtider og specielle 
lejligheder prioriterer vi de sunde og nærende alternativer som frugt, grøntsager, grovbrød mv. 
Der kan være enkelte dage, hvor der vil blive afveget fra kostpolitikken. Det kan være ved jul, fastelavn eller 
halloween. 
  

Fødselsdage 
Vi vil gerne være med til at fejre jeres barns fødselsdag. Der vil være mulighed for at holde fødselsdagen i 
børnehaven eller hjemme. (I Østerhåb afholdes der i stedet for fødselsdag hjemme, en månedsfødselsdag). 
Konkrete aftaler omkring dette laves med stuens /teamets personale. 
Hvis I vil serverer fødselsdagsmad, forventer vi, at det er i overensstemmelse med vores ”Mad og 
måltidspolitik”, som sammen med principper for afholdelse af børnefødselsdage findes på DayCare. Begge 
dele er udarbejdet af Dagtilbud Torsteds bestyrelse. Børnene medbringer ikke gaver til fødselsdagen; vi 
sørger for, at der bliver lavet en gave sammen med stuens børn.  
 
Legeplads 
Vi vil gerne, at børnene kommer meget ud, og at vores legeplads har en fremtrædende plads i børnenes 
udeliv. Legepladsen er indrettet sådan, at der er gode muligheder for fysisk udfoldelse med forskellige 
terræn, så børnene kan bruge deres krop og dermed styrke deres motorik. 
Trods dårligt vejr, kan vi godt finde på at gå en tur eller være på legepladsen. Børnene kan lide at være ude i 
næsten alt slags vejr, når bare de har den rette påklædning. 
Hvis børnene bliver våde, får de deres skiftetøj på, og det våde tøj ligger i deres garderobe. 
Der må ikke være lange snore i jeres barns tøj, og barnet må ikke have halstørklæde på. Lange snore eller 
halstørklæder kan sidde fast i legepladsens legeredskaber. 

  
Udeliv 
Vi arbejder målrettet på, at både børn og voksne udnytter uderummet anderledes. Det betyder, at vi har 
fokus på aktiviteter, som bål, bålmad, at bygge huler, snitte i træ, ude lege mv.  
Formålet: at give børnene øget kendskab til naturen og dens muligheder, at nedsætte støj-stress niveauet 
hos børn og voksne, at bruge ”uderummet” som de andre rum i huset. Anderledes brug af uderummet, 
skaber flere muligheder for fordybelse ude og inde, og herigennem styrkes børnenes koncentrationsevne og 
nysgerrighed. 
 
Garderobe: 
Hvert barn har sit eget garderoberum. Her er plads til overtøj, støvler, tasker og lignende. Hjælp jeres barn 
med at hænge overtøjet op, så barnet selv kan nå det. Garderoben skal dagligt ryddes op, når jeres barn 
hentes.  
 
Tøj, der i løbet af dagen er blevet vådt eller beskidt, lægges på jeres barns rum. Husk at få det med hjem, og 
få nyt med til næste dag. Garderoben skal tømmes om fredagen, så vi kan få gjort rent. 
 
I skal sørge for, at jeres barn har et komplet sæt rent skiftetøj i kurven, som skal indeholde: 
Bukser, bluse, strømper, undertøj og underbukser. 
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Det er vigtigt, at der ikke ligger plastikposer i garderoben. 
  
Jeres barns tøj bør være praktisk, og passe til årstiden. Børnene leger udenfor, så tøjet skal kunne tåle at 
blive beskidt. 
 
Barnet bør altid have følgende i garderoben: 

o Regntøj 
o Gummistøvler 
o Trøje eller fleecetrøje 
o Hjemmesko eller sokker med skridsikre såler. 

  
Legetøj 
Der er forskellige aftaler i de enkelte huse med hensyn til at medbringe legetøj hjemmefra. Personalet vil 
informere jer omkring dette ved opstartssamtalen. Medbringes legetøj i institutionen, sker dette på eget 
ansvar. Det betyder, at vi ikke påtager os ansvaret for at lede efter eller erstatte bortkommen eller evt. 
ødelagt legetøj. 
 
Overtrækssko og barnevogne 
Når I afleverer eller henter jeres barn, og vejret udenfor er meget vådt, forventer vi, at I bruger de blå 
overtrækssko, som I finder ved indgangsdørene. Ellers bliver gulvene let snavsede, og da børnene opholder 
sig mest på gulvet, kan det blive meget uhygiejnisk. Ligeledes forventer vi, at I ikke tager barnevogne eller 
andre køretøjer med ind i institutionen. 
 
Samarbejdspartnere 
Vi samarbejder med lokalområdet, samt har endvidere konferencer med psykologer og talepædagoger hver 
2. måned. Herudover samarbejdes der med sundhedsplejen, dagplejen, fysioterapeut, ergoterapeut. 
  

De ældste børnehavebørn og samarbejde med skolen 
I børnehaverne planlægges særskilte forløb for de ældste børn. Dette foregår både i de enkelte huse samt på 
tværs af hele dagtilbuddet. Vi indgår i et tæt samarbejde med Østerhåbsskolen omkring et førskoleforløb for 
de kommende skolebørn. Dette for at styrke og støtte børnene i overgangen fra børnehave til skole. 
Forløbet planlægges i et samarbejde mellem personale fra børnehaven og skole/sfo. 
Vi benytter jævnligt både Østerhåbsskolen samt legepladsen ved skolen som udflugtsmål. 
 
Forsikring 
Horsens kommune har ingen ulykkes-brilleforsikring for børnene, hvorfor vi anbefaler, at I selv tegner en. 
  

Ulykker 
Hvis jeres barn kommer ud for en ulykke, vurderer vi om barnet skal på skadestuen. Vores princip er: hellere 
tage af sted en gang for meget end en gang for lidt. I vil blive underrettet så hurtigt som muligt. Hvis I selv 
har mulighed for at køre barnet på skadestuen, vil det være det optimale. Hvis det ikke er muligt, tager vi 
selvfølgelig afsted. Vi vil efterstræbe, at det er primærpædagogen, som tager med jeres barn. Personalet har 
førsthjælpskurser. 
  
Aktivitetsudvalget 
Aktivitetsudvalget vælges på det årlige forældremøde i juni, og det består af 6-8 forældre, der i løbet af året 
arrangerer aktiviteter for børn og forældre i huset – dette primært uden for institutionens åbningstid. Det 
kan for eksempel være sommerfest, julefest, arbejdsdage, fællesspisning.  
 
Disse arrangementer er med til at støtte op om fællesskabet i institutionen, og vi vil derfor opfordre Jer til at 
deltage i disse. 
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Ferier og feriepasning 
I forbindelse med sommerferien, jul og Kr. Himmelfartsdag arrangeres fælles pasning for børnene i Horsens 
Kommune. Der vil derfor oftest være lukket på udvalgte dage/uger i denne forbindelse i Dagtilbud Torsted, 
men alternativ pasning tilbydes i en anden institution. Nærmere information kan findes på Horsens 
kommunes hjemmeside. 
 
Afslutningsvis 
Vi håber, denne folder har givet jer et indblik i institutionens hverdag, vores pædagogik og andre nyttige 
oplysninger. I er altid velkomne til at henvende jer med spørgsmål eller lignende. 
Vi glæder os til at være en del af jeres barns liv Dagtilbud Torsted og glæder os til et godt samarbejde med 
jer. 
 
De bedste hilsner 
Personalet i Dagtilbud Torsted. 
  


