
 

 

 

 

 
 

 

Opstart 

 

Det er helt afgørende for en god start, at vi tager udgangspunkt i det enkelte 
barns behov, og respekterer de signaler barnet sender os. Derfor bliver to 
opstarter aldrig helt ens. Opstarten er et samarbejde mellem Jer og det 
personale, der tager imod jeres barn 

 

Forbesøg  

Vi vil vise Jer rundt i børnehuset og fortælle Jer om vores dagligdag. Her har I 
mulighed for at fortælle om Jeres barn og de rutiner og vaner I og Jeres barn 
har sammen. Det kan nogle gange være en hjælp for barnet, hvis vi tager 
udgangspunkt i det, barnet er vant til hjemmefra. 

 

Når Jeres barn starter, vil I første dag få udleveret en garderobeplads og en 
kasse på badeværelset til skiftetøj.  

Barnet skal helst køres ind af en af sine forældre. Længden på indkøringen 
varierer fra barn til barn, og er afhængig af, hvor lang tid I har til det. Men den 
skal helst ikke vare mindre end en uge eller længere end 14 dage. Det er en 
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stor omvæltning for et barn at skulle starte i vuggestue, så det er vigtigt, at 
barnet får en rolig indkøring og bliver tryg ved at blive passet hos os. 

  

Der er nogle ”faser”/milepæle, som Jeres barn skal igennem under indkøringen:  

1) at se vuggestuen og være nogenlunde tryg her sammen med den af Jer, der 
kører barnet ind  

2) at være i vuggestuen alene  

3) at spise i vuggestuen alene  

4) at sove i vuggestuen  

5) at have en normal længde dag  

6) at blive helt tryg i vuggestuen  

 

At være tryg  

Vi vil gøre os umage med at barnet hurtigst muligt bliver trygt ved de fire 
personaler, der er på den stue, barnet er tilknyttet. På den måde sikrer vi at 
barnets trivsel ikke er afhængig af personalets skiftende arbejdstider.  

Det vil være de samme voksne fra vuggestuen, der er omkring Jeres barn 
under indkøringen. Gradvist vil barnet blive mere og mere tryg ved de øvrige 
voksne. De fleste børn reagerer på at begynde i vuggestue. Nogle børn 
reagerer allerede under indkøringen, for andre sker det fx en måned senere.  

 

Afsked  

Vi ved, at det i starten kan være svært at aflevere Jeres barn til os, men I må 
stole på, at vi tager god hånd om Jeres barn og er ærlige, når vi fortæller om, 
hvordan barnet har det. Når I siger farvel til barnet er det vigtigt, at det bliver 
kort, enkelt og tydeligt. Det forvirrer barnet meget, hvis I kommer igen efter 
barnet har set Jer gå. Det kan være en god idé at give os barnet fra Jeres favn 
til vores. Det er et tydeligt signal til barnet om, at I har accepteret os og 
vuggestuen, og at det nu er os, der passer på barnet.  

 

At være alene  

Første gang Jeres barn skal være i vuggestue alene, kan I fx gå en tur eller 
sætte Jer ind i personalestuen og drikke en kop kaffe. Aftal et tidspunkt med os 
om, hvornår I kommer igen. Hvis Jeres barn er meget ked af det, kan det være, 
at personalet vælger at kontakte/ hente Jer før tid…men lad os vurdere det, og 
hav tillid til, at vi er omkring Jeres barn hele tiden. Vi lader ikke et barn gå for 
sig selv og være ked af det! I er altid velkomne til at ringe til stuen og høre, 
hvordan det går, hvis Jeres barn var ked af det, da I gik. Det er en sund og 
naturlig reaktion for et barn, at være ked af at skulle sige farvel til sin mor og 
far.  
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At spise  

Det kan være en stor oplevelse for Jeres barn at skulle spise i vuggestuen. Der 
er mange nye børn og voksne at skulle forholde sig til, og mange nye indtryk, 
der skal bearbejdes. Nogle børn spiser ikke så meget i den første tid, de er i 
vuggestue, men appetitten vender tilbage efter et stykke tid.  

 

At sove  

De første dage Jeres barn skal sove i vuggestuen, er det en god idé, hvis I kan 
være på ”stand by”. Så ringer vi til Jer, når barnet vågner, så I kan komme og 
hente med det samme. Hvis Jeres barn sover flere gange om dagen, tager vi 
selvfølgelig hensyn til det. Vi sørger for madras, dyne og sengetøj. Det kan 
være en god idé, at have noget kendt med hjemmefra i starten. Det kan være 
en dyne, en bamse eller lign.  

 

En normal dag  

Jeres barn vil nu kende nogle af de andre børn og voksne i vuggestuen, og vil 
efterhånden begynde at kunne have en normal og helt tryg hverdag.  

 

Når vuggestuen bliver hverdag  

Efter ca. 3-4 måneder vil vuggestuen tilbyde Jer en samtale, hvor vi taler om 
indkøringen og barnets udvikling og trivsel i vuggestuen. Husk, at I bare skal 
spørge os, hvis der er noget I er i tvivl om ☺ 

 

Søvn 

Børn, der starter i vuggestuen, er ofte vant til at sove både formiddag og 
eftermiddag. Det fortsætter de med her, til deres behov ændrer sig. Herefter 
sover de én gang midt på dagen. Søvn er vigtig. Kroppen får hvile og sparer 
energi. Vores søvn er delt op i søvncyklusser, der hver består af tre faser. 1. 
Overfladisk søvn, hvor man let vækkes. 2. Dyb søvn, her udskilles bl.a. 
væksthormoner, og immunforsvaret påvirkes positivt. 3. Drømmesøvn (REM), 
her arbejder de områder i hjernen, som lægger grunden for hukommelse og 
intelligens. Oplevelser og læring bearbejdes. En søvncyklus varer mellem 90-
110 minutter. Vi prioriterer derfor, at børnene får lov til at sove, til de vågner 
naturligt. Vi oplever, at børnene herved får den bedste dag. Der er et højt 
aktivitetsniveau med mange indtryk og oplevelser i en vuggestuehverdag med 
mange andre børn, så det er helt naturligt, hvis barnet har brug for at sove 
mere i vuggestuen end hjemme. 
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Tøj 

Dit barn skal have noget tøj på i vuggestuen, som det kan røre sig i, og som 
gerne må blive beskidt. De største børn, som ikke bruger ble, har stor glæde af 
selv at kunne tage bukserne op og ned, når de skal på toilettet. Det er rart for 
barnet at kunne selv, og det styrker selvværdet. Børnene skal have indesko og 
skiftetøj med, som kan ligge i barnets kasse på badeværelset. Der skal være to 
sæt undertøj, strømper og tøj, der passer til årstiden. Husk at fylde op løbende. 
Vi lægger det snavsede tøj i en plasticpose i kassen, som vi vil bede jer om at 
tage med hjem hver dag. Når barnet holder op med at bruge ble, vil vi gerne 
have ekstra meget skiftetøj i kassen. 

 

Sut 

Børnene går ikke rundt med deres sut, når de er i vuggestuen. De kan have en 
sut i deres kasse, til når de skal sove. I vuggestuen er sutter primært noget, 
man har, når man skal sove, har slået sig og er ked af det. Sutter kan være 
med til at ødelægge børnenes tænder, og mange børn har sværere ved at lære 
at udtale ord, fordi de bruger sut. Samtidig smager de på hinandens sutter, og 
smitter derved hinanden med diverse bakterier. Vi vil helst have, at børnene 
ikke har sut i munden, når de kommer om morgenen, eller den bliver lagt i 
kassen, inden I går. Vi oplever, at børnene er glade for at være i vuggestuen, 
og at det ikke er noget problem at undvære sutten. Skriv gerne navn på sutten. 
Husk at holde øje med, at sutten, dit barn har i vuggestuen, bliver rengjort/ 
udskiftet ved behov. 
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