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Velkommen i Hjallerup Børnehave
Med denne pjece håber vi at kunne give svar på nogle af de mange spørgsmål, I kan have som
forældre til et barn, der går i børnehave. Skulle der være ting, som ikke er belyst heri, er I meget
velkomne til at henvende jer til personalet i børnehaven.

Kort beskrivelse af børnehaven
Hjallerup Børnehave har været en selvejende institution siden 1971. Børnehaven blev den
1.august 2015 privat. Den er ombygget i 2002 og i 2015 fik vi nyt tag, fik alle facader renoveret og
fik installeret et godt udluftningssystem. Der arbejdes forsat og fortløbende på at optimere huset.
Børnehaven er normeret til 54 børn med en max overbelægning på 5 (altså max 59 børn i perioder). Børnene er fordelt på to stuer: Stjernestuen og Solstuen. På stuerne er der både drenge
og piger i forskellige aldre. I dagligdagen må børnene færdes frit i hele institutionen. De må lege,
hvor de vil og være i nærheden af de voksne og børn, som betyder mest for dem. Stueopdelingen
giver, specielt i barnets første tid i børnehaven, stor tryghed for såvel børnene som forældrene.
De voksne på stuerne har samtidigt ansvaret for, at barnet oplever institutionen som en helhed og
for det enkelte barns udvikling. Når børnene bliver de ældste i gruppen arbejdes der sammen med
både skole og SFO, så overgangen fra børnehave til skole, bliver så blid som muligt.

Børnehaven har en stor og nylig istandsat legeplads, (2015) som bliver brugt flittigt af både børn
og voksne. Mange familier finder også vej her til i weekender, og om aftenen.
Vi har sommer 2016, valgt at få legepladsen videoovervåget - dog ikke i børnehavens åbningstid.

Hjallerup Børnehave blev en privat institution i 2015. At være en privat institution betyder, at I som
forældre har større medindflydelse på jeres børns dagligdag og vilkår i børnehaven end i en kommunal børnehave. Den private institutions ledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager
den overordnede ledelse, samt en leder, der under ansvar over for bestyrelsen, varetager den
daglige pædagogiske og administrative ledelse. Det er ligeledes bestyrelsen, der i samråd med
leder og medarbejdere ansætter børnehavens faste personale. Ud over institutionsbestyrelsen, er
der en forældrebestyrelse, som vælges af jer forældre på et forældremøde. Denne bestyrelse er
en hjælp og støtte til pædagogerne i det daglige. F.eks. står forældrebestyrelsen for sponsorløb,
hjælper til ved koloni mm. Det er som regel nemt at få sine ideer ført ud i livet - til stor glæde for
børnene.
Hjallerup Børnehave er normeret til 54 børn, hvilket gør den til Hjallerups mindste børnehaver.
Denne normering kan ikke ændres, uden at bestyrelsen har givet sit samtykke hertil.
Du er altid velkommen til at læse mere på www.hjallerup-bornehave.dk.
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Målsætning:
Hjallerup Børnehave er:


Stedet hvor børn og voksne mødes som værdsatte og værdifulde i et nærende fællesskab.



Et trygt og hjemligt sted, hvor der er plads til at være samt til at udfordre sig selv og
blive udfordret.

 Stedet hvor de voksne ses, findes og opleves i børnehøjde.

Leg.
Vi lægger stor vægt på, at leg skal udgøre størstedelen af barnets hverdag i børnehaven.
Vi tilstræber, med vore mange små legekroge ude som inde, at give børnene gode muligheder for
at lege i mindre grupper både med og uden voksnes deltagelse.

Vi tror på, at vi voksnes deltagelse i børnenes leg er vigtig, så vi kan hjælpe med at tilføre legen
nogle af de livsregler, som børn har brug for at tilegne sig allerede i barneårene, og som gælder
for resten af livet. Vi mener dog, at det også er vigtigt for børnekulturen samt børnenes evne til at
lære selv at løse konflikter, at legen også foregår uden voksnes deltagelse. Vi tror, at sanseindtryk
og oplevelser først bliver en integreret del af barnet, når de er ”leget igennem”. Gennem legen får
barnet gjort sine egne erfaringer og dannet sine egne meninger. Vi mener, det er meget vigtigt, at respektere og værne om børns valg af legekammerater. Såvel børn som voksne har
brug for kammerater/venner, som vi kan lege med og afprøve handlinger og meninger på, nogle at
have det sjovt sammen med etc. Her lærer vi, hvordan andre tænker og føler, og det skaber udvikling for alle.

I dagligdagen forsøger vi at værne meget om de enkelte legegrupper. Hvis to børn eksempelvist
er i gang med at bygge en hule, får de et rum i længere tid – forbudt for andre. Det vil sige, at vi
bevidst gør en indsats for at skabe rum til de enkelte legegrupper. Vi mener, det er meget vigtigt,
at vi som voksne respekterer børnene, deres lege og deres følelser. Det er fundamentet for, at
børnene, senere i livet, selv bliver i stand til at respektere andre mennesker.

-4-

I vores dagligdag lægger vi stor vægt på at lytte til børnene og tage dem alvorligt. Vi mener, det
er afgørende, at vi som voksne gennem såvel ord som handling viser, hvem vi er, hvad vi står for,
og hvor vore grænser går.
Se i øvrigt børnehavens værdigrundlag, menneskesyn og læreplaner under ”Den pædagogiske
plan” på børnehavens hjemmeside: www.hjallerup-bornehave.dk
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Nye børn i børnehaven
Før barnet starter, har I som forældre modtaget og returneret en kontrakt med børnehaven. Jeres
barn vil få en kontaktpædagog, som taler med jer forældre og tager sig specielt af jeres barn. Vi
prøver gennem ord og handling af skabe rammer og tryghed. Vi lægger stor vægt på, at jeres barn
bliver helt trygt ved de voksne, og at barnet lærer de jævnaldrende børn at kende. Langsomt udvider vi rammerne omkring barnet, efterhånden som barnet viser parathed til det. Eksempelvist
vænner vi efterhånden børnene til små ture ud af huset.
Den pædagog, der hjælper barn og forældre i begyndelsen, vil også være med til en forældresamtale, som tilbydes inden for det første halve år. Her kan vi sammen tale om barnets første tid i
børnehaven og i fællesskab finde frem til, hvordan fremtiden gribes an.
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Hverdagen i børnehaven
Klokken 6.30 (dispensation kan gives til 6.15) åbner børnehaven.
Der anrettes morgenmad (rugbrød, havrefras og havregryn) til de børn, der har brug for det.
Vi spiser og hygger os sammen. Efterhånden bliver hele børnehaven åbnet, og klokken 7.30 rydder vi morgenmaden til side.
Klokken 9.00 - 9.30 spiser vi formiddagsmad (frugt) i køkkenet, og der er kander med vand på
bordet. De børn, der skal sove til middag, er som regel ude at lege i løbet af formiddagen.
Herefter vil der foregå forskelligt temaarbejde i tilknytning til lærerplanerne. Vi følger vores århjul, men med plads til spontanitet. I perioder foregår temaarbejdet også aldersopdelt og på tværs
af stuerne. Det vil især være aktuelt for de store børn, hvor der blandt andet arbejdes specifikt
med Trin For Trin og forskellige førskoleaktiviteter.
Klokken ca. 11.00 er der samling på stuerne. Førskolebørnenen for sig selv når det er aktuelt.
For foråret 2018, vil det som udgangspunkt være sammen med Gitte og Dorthe.
Klokken 11.15 spiser vi frokost på stuerne.
Klokken ca. 12.00. Efter frokost skal nogle af de yngste børn sove til middag. De øvrige børn
kommer ud på legepladsen. Enkelte børn kan imidlertid efter aftale lege indenfor, hvis der er skabt
nye legemuligheder og/eller de er optagede af en igangværende leg. På dette tidspunkt skiftes
personalet til at holde pause.
Mellem 14 og 15.00 spiser vi frugt og får en lun bolle. Eftermiddagsmaden indtages ude eller inde
afhængig af vejret. Herefter leger, tegner, spiller, læser vi.
Klokken 17.00 (16.30 fredag) lukker børnehaven
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Værd at vide
BØRNEHAVENS ÅBNINGSTID: 6.30 – 17.00. 16.30 fredag(dispensation kan gives til 6.15).
I ferieperioder kan åbningstiden dog variere, da personalets vagtplan bliver lavet ud fra jeres tilbagemelding ang. jeres behov for pasning.

Ring til børnehaven på 72625599 hvis barnet er sygt, har fri eller kommer senere end kl. 9.30
Navn i børnenes ting
Madkasser, jakker, flyverdragter, huer, vanter, fodtøj, legetøj m.m. skal være forsynet med tydeligt
navn.

Gode råd til aflevering
På solstuen står en lille bænk placeret under det vindue, som vender ud mod parkeringspladsen.
Denne bænk fungerer som ”vinkebænk”. Vi har erfaring med, at det er vigtigt for barnet og forældrene at få sagt ordentligt farvel til hinanden, inden forældrene forlader børnehaven igen. En fra
personalet følger derfor med barnet hen til vinkebænken og vinker til mor eller far gennem vinduet.
Det er altid ok at blive ked af det, både som barn og forældre. Gør det dog gerne kort,og vær tydelig. Giv os gerne et kald, hvis du synes det blev for svært. Børn er som oftest hurtigere videre end
vi er som voksne. Efter der er sagt farvel kan leg, aktivitet og samværet med de andre børn begynde.

Vigtige informationer – hvor finder jeg dem?
Vigtige informationer, nyheder, påmindelser, ferieplaner, dagens aktiviteter og lignende finder I på
tavlen til højre i fordelingsgangen i børnehaven – lige oven over akvariet. Ofte er oplysningerne en
henvisning til et opslag, der er lagt på intra. Intra er et internt system, som vi har på vores hjemmeside. Ved indmeldelse af jeres barn får i mulighed for at blive logget på med en personlig kode.
Vi opfordrer meget til, at I orienterer jer dagligt på Intra og på tavlen i børnehaven, når I bringer og
henter jeres barn. Den lille hylde i barnets personlige rum i garderoben bruges også til oplysninger
af forskellig art.

Forsikring af børn
Da børnehaven IKKE har en kollektiv fritids- og ulykkesforsikring for børnene, opfordrer vi til, at I
selv tegner en forsikring på jeres barn.
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Påklædning i børnehaven
Da børnene i børnehaven let kommer i kontakt med mudder, maling og andre spændende ting, er
det en god idé at klæde barnet i tøj, der må udsættes for lidt af hvert. Ud over at være klædt i
praktisk tøj til årstiden, er det vigtigt, at børnene har skiftetøj med. I skal sørge for, at der i kasserne i garderoberne er regntøj, gummistøvler, ekstra undertøj, strømper, trøje/bluse og lange bukser. Det er også vigtigt, at børnene har indesko med (futsko, sandaler eller lignende). Gulvene er
kolde og mange gange også våde. Af hygiejnemæssige årsager må børn og voksne ikke gå med
bare tæer.

Vi forventer, at der bliver ryddet op hver dag i garderoberne, (ingen sko/tøj på gulvet, ingen pinde
sten osv ) Dette for at rengøringen kan komme til.
Fredag skal garderoben tømmes, så der kan blive gjort ekstra rent! Lad evt kassen stå.

Mad og drikke i børnehaven
I børnehaven vil vi gerne være med til i samarbejde med forældrene at sikre, at børnene tilbydes
sund og varieret kost i løbet af dagen. Vi går ikke ind for løftede pegefingre eller formaninger, men
tror på, at dialog med jer omkring børnenes kostvaner er den rigtige måde at sikre, børnenes sunde vaner fremover i livet. I kan eventuelt finde inspiration til sunde og spændende madpakker på
www.altomkost.dk eller www.madpakkeservice.dk.

Vi synes, kulturen omkring måltiderne er vigtig. Vi lægger vægt på, at der er tid og rum til samvær,
snak og hygge omkring måltiderne. Børnene og personalet spiser sammen.
Børnehaven har morgenmad til de børn, der møder tidligt.
Børnene skal selv have mad med til resten af dagen, hvilket vil sige: et stykke frugt til den fælles
frugtskål og en madpakke (evt. med en ekstra mad til at spise sammen formiddagsfrugten). Til
eftermiddagsfrugt tilbydes børnene en bolle.
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Børnehaven sørger for, at der er skummetmælk til morgenmad og vand til formiddagsmad, frokost
og til eftermiddagsmad. Derfor har vi også valgt, at børnene IKKE har drikkevarer med hjemmefra.
Dette gælder også drikkeyoghurt og lignende.
Madkasserne lægges i køleskabet på den stue barnet hører til. Børnene skal hver især have et
stykke frugt/grønt med, som lægges i en skål i køkkenet. Ca. klokken 9 og klokken 14 bliver frugten skåret i stykker og lagt på fade. Således får børnene mulighed for at smage og spise forskellige slags frugt/grønt.

Sygdom og medicin
Hvis børnene er syge, må de ikke komme i børnehaven. Dels af hensyn til smittefare, dels fordi
syge og utilpasse børn har bedst af hjemlige omgivelser sammen med de personer, der kender
dem allerbedst. Hvis børnene bliver sløje, mens de er i børnehaven, kontakter vi jer og/eller søger
læge. Børnene skal være helt raske, inden de igen kommer i børnehaven. Det vil sige, at de skal
kunne deltage i en normal børnehavedag, hvad enten det er aktiviteter inde eller ude.

Hvis børnene skal have medicin, skal I tale med jeres læge om at dosere medicinen således, at
jeres barn kun skal have medicin morgen og aften – altså derhjemme. Er dette ikke muligt, kan
personalet i samråd med læge og forældrene give medicinen midt på dagen. Der skal ligge en
udførlig beskrivelse fra lægen. Vi giver IKKE håndkøbsmedicin. Tal med personalet om det, hvis I
er i tvivl.

Skulle barnet komme til skade, mens det er i børnehave, benytter vi lægehuset i Hjallerup som
”skadestue”. Vi vil naturligvis samtidig tage kontakt til Jer.

Smitsomme sygdomme
I en daginstitution hvor småbørn tilbringer mange timer sammen hver dag, er risikoen for at blive
smittet med sygdom relativt stor. Som forældre til et barn, der går i børnehave, vil I derfor sandsynligvis opleve, at jeres barn får lidt flere sygedage, end I er vant til.

Børnesygdomme
Den hyppigst forekommende børnesygdom hos mindre børn er skoldkopper. Denne sygdom
skyldes en virus og viser sig ved blæredannelse på huden. Disse blærer bliver efter nogle dage til
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tørre skorper. Sygdommen er meget smitsom, mens der er blæredannelse, idet smitten spredes
ved direkte kontakt med væske fra blærerne på huden. Barnet må derfor først komme i børnehave, når alle blærer er blevet til tørre skorper.
Fåresyge, mæslinger og røde hunde forekommer meget sjældent hos børn i dag, idet næsten
alle børn er vaccineret mod disse sygdomme.
Lus er en kløende tilstand i hårbunden forårsaget af hovedlus. Lusene kan ses i håret nede ved
hårbunden, hvor de suger blod og lægger deres æg. Æggene er knap en millimeter store, hvidgule
og fastklæbende til håret ofte som en lille perlerække. Æggene kan ligne skæl, men kan i modsætning til skæl, ikke trækkes af hårene med fingrene.

I tilfælde af, at der er lus i børnehaven, er det vigtigt, at I som forældre undersøger jeres barns hår
for eventuelle æg og lus, og straks får sat en behandling i gang. Det er yderst vigtigt, at I informerer os i børnehaven. Midler mod lus fås eks i håndkøb på apoteket. Når behandlingen er iværksat,
må barnet modtages i institution. (”Smitsomme sygdomme hos børn. Vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre”, Sundhedsstyrelsen 1996).

Ved behov for yderligere information omkring børns sygdomme henvises til Sundhedsstyrelsens
hjemmeside: www.sst.dk eller evt. www.netdoktoren.dk.

Håndhygiejne
For at mindske smitteveje, har vi aftalt, at alle børn og voksne vasker eller ”spritter” deres hænder,
både når de møder ind og når de går hjem. (”spritter” hænger i indgangspartiet i børnehaven)
Undersøgelser viser, at vi ved dette forholdsvist lille tiltag, markant nedsætter sygefraværet hos
børn og voksne i børnehaver. I løbet af dagen har vi et naturligt fokus på alm hygiejne.

IT, medier og læring
Vi ser IT og digitale værktøjer som et godt supplement, til de pædagogiske redskaber som vi bruger. Børnene skal lære at bruge og forholde sig til IT og digitale redskaber, da dette er samfundsvilkårene for fremtiden. Vi har en Ipad på hver stue, som er kodet. Spil er omhyggeligt udvalgt og
der vil altid være en aktivitet som er iværksat af en voksen (kan selvfølgelig være på opfordring af
børnene).
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Billede dokumentation.
Hvad bruger vi billeder af ”vores” børn til :
Der kommer billeder på intra, som er vores interne mulighed for opslag. Vi sætter billeder op på
intra, så I har mulighed for at følge lidt med.
Vi har vores face book side (Hjallerup Børnehave – verdens bedste sted), hvor børn med tilladelse
fra jer, kommer på. Face book er også for, at I kan se hvad der rør sig, men også for at tidligere,
og måske kommende forældre, kan se lidt at det vi laver. I perioder kommer der ikke meget på
face book. INGEN børn bliver bedt om at flytte sig, hvis det ikke må komme på face book, så bliver
billedet bare brugt på intra.
Vi laver dokumentationsarbejde med billeder, som kan ses på stuerne og i gangen. SE mappen
ved tavlen. Vi putter dem i de månedlige nyhedsbreve, og laver collager som børnene får i deres
mapper. Spørg endelig hvis du er i tvivl, eller har gode ideer.

Siesta, solhat og solcreme
1. I forårs- og sommermånederne, hvor solen står højest på himlen, skal børnene have solcreme på, inden de kommer i børnehave.
2. Husk af smøre nakke, næse, ører, ansigt, arme og ben.
3. Brug vandfast creme med faktor 15 eller derover.
4. Giv gerne børnene solhatte på i de varmeste sommermåneder.
5. Dæk huden, når solen står højest for at undgå skoldning. Brug gerne en tynd bomuldsbluse, der beskytter nakke, skuldre og arme.
6. Lad så vidt muligt børnene søge skygge på legepladsen mellem kl. 12.00 og 15.00.

Gymnastik/svømning
Når skolerne i Brønderslev Kommune har fået tildelt det antal timer, hvor de kan disponere over
faciliteterne i Hjallerup Idrætscenter, tildeles institutionerne i Hjallerup de resterende timer. Det
betyder, at vi næsten hvert år har en gymnastik/svømmetid. Vi laver hold på omkring 15 børn, og
holdene kommer afsted ca.10 gange i træk. De nyeste børn i børnehaven kommer ikke med på
holdene, før de er helt trygge ved os og vi ved dem.
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Fødselsdage i børnehaven
Forældrene kan vælge, om barnets fødselsdag skal holdes i børnehaven eller derhjemme.
Hvis fødselsdagen holdes i børnehaven, har barnet noget med til begge stuer.
Et par dage før barnet har fødselsdag, tegner vi fødselaren i fuld størrelse. På dagen hænger vi
tegningen op på yderdøren, så alle, der kommer til børnehaven, kan se, hvem der holder fødselsdag og derved har mulighed for at ønske tillykke!! Sammen med fødselsdagsbarnet hejser vi det
store flag på legepladsen. Vi synger fødselsdagssang og råber hurra! Fødselaren får udleveret et
flag med en lille fødselsdagshilsen på.

Når barnets fødselsdag skal holdes derhjemme, aftales det med den enkelte familie, hvornår fødselsdagen skal holdes og hvor mange og hvilke børn, der skal med. Personalet laver sammen
med fødselsdagsbarnet en indbydelse til gæsterne. Når vi går til fødselsdag hjemme hos børnene,
har børnehaven flaget og fødselsdagstegningen af barnet med. Tegningen kommer derved ikke
på døren. Børnene har ikke gaver med. Hvad enten fødselsdagen holdes hjemme eller i børnehaven, skal det aftales med personalet, hvilket traktement vi skal have, idet vi har oplevet, at der
bliver serveret alt for mange godter. I øvrigt er der god inspiration at hente på hjemmesiden
www.fest.frugt.dk.

Ønsker i som forældre, at holde fødselsdag uden om børnehaven, skal indbydelser ikke afleveres i
børnehaven. I er velkommen til at hente børnene i børnehaven, men de skal hentes af deres forælde hjemme hos jer når fødselsdagen er slut. Det er her vigtigt, at vi ved, hvilke børn det drejer
sig om, samt at vi har en tilladelse fra deres forældre.
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Begivenheder i løbet af året
Hjallerup Børnehave har eksisteret siden 1971, og vi har således mange år og mange oplevelser
med os. Dette betyder blandt andet, at vi med tiden har fået skabt en del traditioner, som har givet
såvel børn som voksne mange gode fælles oplevelser og minder. Af tilbagevendende begivenheder kan blandt andet nævnes vores årlige juletur, hvor vi drager i skoven for at finde julemanden,
fastelavnsfest for børn og personale med udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller. Desuden arrangeres en aften med fællesspisning på hver stue. Der holdes ligeledes bedsteforældredage og fælles forældremøde (sidst nævnte altid i marts måned). Hertil kommer den årlige tur på
koloni, som altid ligger de tre dage før Kristi Himmelfarts-dag, og 2. fredag i september fejre vi
børnehavens fødselsdag. Almindeligvis er dette dog kun for, og med børnene 

Lukkedage
Fredagen efter Kristi Himmelfarts-dag, er børnehaven lukket.
En gang om året holder vi en pædagogisk dag, hvor børnehaven også vil være lukket. Datoen
udmeldes i august/september nyhedsbrev, og vil som udgangspunkt altid ligge i foråret. Derudover har børnehaven som udgangspunkt altid åbent.

Koloni
Hvert år i maj tager vi tre dage på koloni. Alle institutionens børn og voksne deltager. Vi kører
samlet fra børnehaven til kolonien i bus, og den sidste eftermiddag hentes børnene af deres forældre på kolonien. Hvis der er børn, som lige er begyndt i børnehave og endnu ikke føler sig helt
trygge og ikke kan/vil sove på kolonien, aftaler vi med forældrene, hvordan vi kan imødekomme
eller løse problemet. Det forekommer også, at enkelte børn af den ene eller anden årsag ikke
kan/ikke ønsker at sove på kolonien. I disse tilfælde aftales ligeledes med forældrene, i hvilket omfang og på hvilken måde barnet/børnene kan deltage i kolonien. Dagkoloni vil være en mulighed.
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På gensyn
Vi håber, at ovenstående informationer har givet jer et godt indblik i, hvad vi i Hjallerup Børnehave
kan, vil og gør. Vi håber meget, at jeres barn – og I som forældre – vil finde jer godt til rette i vores
børnehave. Vi oplever, at vi med tiden kommer til at kende hinanden ganske godt. Ikke mindst i
kraft af den daglige kontakt med jer og jeres barn men også i og med at Hjallerup Børnehave er
byens mindste børnehave med plads til MAX 59 børn.

Har I spørgsmål, eller ting I ønsker at drøfte med personalet, er I altid velkomne til at henvende
Jer til en af os.

På gensyn!
HJALLERUP BØRNEHAVE
TLF. 72625599
Kontakt@hjallerup-bormehave.dk
www.hjallerup-bornehave.dk
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