
 
Velkommen til Børnehaven Sct. Anna 

 
Kære forældre 
 
Jeres barn har fået plads på ________________________________ 
 
Her får I lidt praktiske oplysninger om børnehaven. 
 
En god start i børnehaven: 
Inden jeres barn skal starte i børnehaven, vil vi gerne have at I kontakter os, så vi kan aftale nærmere om hvor-
dan jeres barns første dage i børnehaven skal forløbe. Som udgangspunkt kan vi anbefale, at I afsætter en uge til 
indkøring, således at I den første dag er her et par timer sammen med barnet. Herefter kan barnet i de følgende 
dage være her alene i stigende tidsperiode, med den sikkerhed om at I kan komme og hente med kort varsel, 
hvis barnet bliver for ked af det. Vi oplever forældre der gerne vil blive længere i børnehaven i opstarten, fordi 
det er en helt ny stor verden for barnet at begå sig i. Men vores erfaring er, at det er svært for pædagogen at 
komme i kontakt med jeres barn, når I er til stede. Derfor anbefaler vi at I går en tur.  
Det er hårdt at starte i børnehave, så vær opmærksom på at jeres barn bliver hurtigere træt. Det kan sammen-
lignes med når man som voksen får nyt arbejde. Så hvis det er muligt, må I gerne give jeres barn kortere dage i 
starten. 
 
Aflevering 
Når indkøringen er over og den normale hverdag går i gang, har vi erfaring med at afleveringen ikke bør trække 
ud. Det er helt normalt at jeres barn bliver ked af det og græder, når I går. Det går som regel hurtigt over når 
barnet er sammen med en voksen. Vi får ikke lov til at trøste jeres barn før I er gået, så en hurtig aflevering er 
bedst i disse situationer.   
 
Hjemmeside og telefonnumre: 
Børnegården har en hjemmeside, hvor du kan søge oplysninger - www.sktannagade34.dk 
Børnehavens telefonnummer er Rød; 24527594, Blå stue; 24 52 78 30 og Grøn stue; 24 52 77 60.  
 Af hensyn til planlægning vil vi gerne vide, hvis dit barn holder fri eller er sygt.  
 
Fremmøde registrering: 
Når I kommer, skal I sætte en ring om jeres barns navn. Listen hænger ved opslagstavlen i hver garderobe (på 
Grønstue hænger den på køleskabet). Når I går hjem streger I jeres barn ud igen. Det er jeres ansvar at gøre 
det, da vi prioriterer at være ved børnene.  Det er vigtigt at I husker at sige farvel til både jeres barn og til en 
ansat inden I går om morgenen og husk at sige farvel til en ansat når I henter jeres barn om eftermiddagen. 
 
Tøj og fodtøj: 
Børnene skal have 2 komplette sæt skiftetøj liggende i børnehaven. Børn der øver sig i, eller lige er blevet ren-
lige, har oftest behov for flere sæt skiftetøj. Børnehaven har ikke skiftetøj. 
Alle børn skal have overtøj og fodtøj tilpasset årstiden, samt regntøj og gummistøvler i garderoben. Det er for-
ældrenes ansvar at sørge for orden og overskuelighed i børnenes garderober.  
Børnene i børnehaven er i høj grad selvhjulpne, når de skal i og af tøjet. Hjælp dit barn og køb tøj og sko som 
barnet selv kan mestre at tage af og på. 
Børn bevæger sig, så det er godt at dit barn har robust tøj på, som egner sig til fysisk udfoldelse. Tøj som lider 
overlast som følge af almindelig aktivitet, erstattes ikke af børnehaven. 
 
Frokost og madpakke: 
Carsten laver hver dag mad til børnene til frokost. Information om dagens menu hænger ved døren indtil køk-
kenet på 1.sal. Dit barn skal hver dag have en mættende madpakke med til eftermiddagsmad. Madpakken skal 



 
være tydelig mærket med navn og anbringes i gruppens køleskab. Den skal indeholde mad der kan gøre det 
ud for et frokostmåltid, da vi nogle gange tager den med på tur.  
 
Sukkerpolitik: 
Børnegården har en sukkerpolitik der betyder, at vi ikke serverer sukker. Vi henstiller til, at I ved fødselsdage o. 
lign. respekterer den guide til fest og fødselsdage som bestyrelsen har udarbejdet og i stedet serverer sunde 
alternativer.   
 
Middagssøvn: 
Omkring 3 årsalderen holder de fleste børn op med at sove til middag. Skulle dit barn stadig have behov for 
middagssøvn, er der mulighed for dette i en kortere periode. 
 
Information: 
I udhængsskabet ved indgangsdøren kan du læse diverse informationer fra bestyrelse, ledelse, Aarhus Kom-
mune og andre samarbejdspartnere.  
På whiteboard og opslagstavler kan du om eftermiddagen læse om dagens aktiviteter. Det er vigtigt at I husker 
at læse hvad der står på tavlerne. Diverse tilmeldingslister vil også hænge der. Respekter venligst sidste frist. 
I ”informations tunnelen” ved Blåstue, kan man læse om bestyrelsen, nye medarbejder, aktiviteter i kommunen 
mm. Der er også en tavle til forældre, hvor man kan efterlyse ting, hænge en god artikel eller en god opskrift op. 
Man kan også holde sig opdateret på vores hjemmeside. 
                                                                                                                  
Hver stue har en ipad som viser stuens mange forskellige aktiviteter. 
 
I starten i børnehaven: 
Skiftet fra vuggestue til børnehave opleves af mange forældre og børn som et stort kulturskift. Børnehaven er 
en langt større verden og personalet i børnehaven har færre resurser pr. barn end i vuggestuen. Det betyder, at 
mange forældre oplever, at informationen om barnets hverdag nu ikke længere er så fyldestgørende som før. 
Barnet kan reagere på skiftet ved at græde ved aflevering, sove uroligt, begynde at tisse i bukserne eller noget 
helt andet. Det er helt normalt, at der kan komme en reaktion. Derfor anbefaler vi, at barnet har ro derhjemme, 
behold sutten lidt endnu, vent med at smide bleen mm. 
I starten har barnet behov for tid til at lære det nye sted, den nye rytme, de nye voksne og de nye kammerater 
at kende. Forvent ikke at barnet straks er med i en legegruppe, men lad barnet bruge tid på at falde til. Persona-
let er meget opmærksomt på, at de nye børn falder godt til i gruppen og personalet vil hjælpe dit barn i det 
tempo, som personalet vurderer, er bedst for barnet. 
Tal med personalet hvis du bliver bekymret, så vi sammen kan støtte barnet bedst muligt. 
 
Forældresamarbejde: 
Når I starter, tager vi en snak om dit barns trivsel og vaner. Især i starten er den daglige kommunikation mel-
lem forældre og personale vigtig, for at både barn og forældre kan falde godt til og føle sig trygge. Efter ca. 4 
mdr. tilbyder vi en forældresamtale, hvor vi evaluerer den første tid, dit barns trivsel i børnehaven og din ople-
velse af at komme her. 
Pædagogerne fra vuggestuen giver pædagogerne i børnehaven en overlevering om dit barn hvis det er nødigt. 
Du bliver som forælder naturligvis orienteret om dette, og du kan, hvis du ønsker det deltage i overleverings-
samtalen. 
  
I er meget velkomne til at stille uddybende spørgsmål til personalet på stuen. Vi håber, at I får en god tid i Bør-
negården Sct. Anna. 
 
Venlig hilsen personalet i Børnegården Sct. Anna 

 


