
April 2022 

Velkommen til Børnegården Alsvej 

 

Kære Forældre 

 

Først og fremmest velkommen til Jer og jeres barn/børn her i vores integrerede institution, 

Børnegården Alsvej. Vi er en institution, som rummer ca. 90 børn fordelt på 25 vuggestuebørn og 

50 børnehavebørn fordelt på 4 stuer samt én mindre stue på 8-9 børn, der er specialiseret til at 

hjælpe børn med særlige behov.  

Nedenfor finder i en liste over emner for institutionen, som kan være relevante for jer som nye 

forældre på Børnegården Alsvej.  

I er altid velkomne til at kontakte vores leder, Anika, eller til at tage fat i forældrebestyrelsens 

medlemmer, hvis I har spørgsmål eller emner, I gerne vil vide mere om. I finder kontaktinfo på 

forældrebestyrelsen på opslagstavlerne ved stuerne. Det er også nemt at skrive beskeder via Aula.  

Vi håber, I bliver glade for Børnegården Alsvej, og vi glæder os til at møde jer☺ 

Mvh. 

Forældrebestyrelsen, Børnegården Alsvej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansatte  

Vi er en blandet personalegruppe bestående af 11 pædagoger, 9 medhjælpere heraf 5 uddannede og 

1 køkkendame. 

Vores faste personale får hvert år opdateret deres førstehjælpskursus. 

Såvel i køkkenet som på stuerne modtager vi folk, der er ansat i en kortere eller længere periode, 

som er oveni vores reelle normering fx i løntilskud eller virksomhedspraktik. Det kan typisk være 

personer, der har brug for specifik jobtræning, særligt har brug for at lære mere dansk, og som skal 

tilknyttes arbejdsmarkedet i en aftalt periode. Vi modtager også unge mennesker i erhvervspraktik 

fra folkeskolernes 8.-9. klasser.  

Vi er praktikinstitution for pædagogstuderende, så I vil i perioder møde studerende på stuerne. De 

er typisk tilknyttet en stue i en periode på 12 – 26 uger, afhængigt af hvor langt de er i deres 

uddannelse.  

Hver eftermiddag kommer der en ungarbejder og hjælper med oprydning i køkkener og garderober. 

I bliver som forældre løbende orienteret om ændringer i personalegruppen på Aula.  

 

 

Arrangementer 

Arrangementer varierer fra år til år, men vi har en del traditioner, som vægtes højt hvert år. 

Vi ”slår katten af tønden” i forbindelse med Fastelavn, Bedsteforældredag i foråret, hvor vi sammen 

planter blomster udendørs medbragt af bedsteforældrene, Sommerfest med eller uden forældre 

(begge dele har været afholdt), hvor vi har haft hoppeborg og fx klovneoptræden udefra, Luciaoptog 

med de ældste børnehavebørn og oprydning/arbejdsdag. Vi har også haft tradition for skovuger i 

sommerperioden.   

Til oprydningsdagen inviteres forældre ind til at hjælpe med forskellige praktiske opgaver såsom at 

rydde op i skure, male et hegn, feje eller sætte skruer i stole. Det har været en dag, hvor alle familier 

har mulighed for at mødes og hjælpe hinanden med at gøre Børnegården Alsvej til et endnu bedre 

sted at være. Det plejer at være rigtig hyggeligt og er en god måde at få sat ansigter på de andre 

forældre og bedsteforældre.   

 

Aula 

Aula er vores kommunikationsplatform, hvor alle vigtige meddelelser kommunikeres ud. Der 

kommer opslag fra lederen, information om fx sygdom i omløb eller vigtige ting at huske samt 

invitationer til arrangementer. Desuden er det her, man melder barnet syg eller fri. 

Dagbøger/billeder fra de enkelte stuer slås også op her.  

Det er meget vigtigt, at man udfylder stamkortsoplysninger på Aula og gennemgår tilladelser. Man 

skal fx give tilladelse til, at ens barn må være med på billeder, der slås op på Aula.  



På Aula kan I også finde kontaktinfo på alle børn/familier på børnegården, fx hvis man gerne vil 

have en legeaftale eller på anden måde ønsker kontakt, kan det gøres her.  

 

Bleer 

Bleer haves i institutionen.  

 

Forældremøde  

Vi afholder forældremøde én gang årligt i løbet af efteråret. Her informeres om institutionen 

generelt og stuevis, og der er mulighed for at stille spørgsmål til personalet. Det er også her, at der 

foretages valg til Forældrebestyrelsen.   

Det kan også forekomme, at der afholdes flere forældremøder om udvalgte emner eller for udvalgte 

grupper fx de forskellige stuer eller for kommende skolegruppebørn. I modtager invitationer til 

disse møder via Aula.  

 

Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen vælges hvert år på det årlige forældremøde (efterår). Man vælges for 2 år ad 

gangen, suppleanter for 1 år. Rådet består af minimum 5 medlemmer + 2 suppleanter + 2 personaler 

samt leder af institutionen. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 4 x årligt. Ofte nedsættes der 

arbejdsgrupper bestående af forældre og personale til særlige tiltag og arrangementer. 

Forældrebestyrelsen har en meget vigtig funktion i forhold til at sikre kommunikationen mellem 

ansatte og forældre. Det er forældrebestyrelsen, som er med til at sætte dagsorden for møderne, og 

man har mulighed for at drøfte specifikke emner med personalerepræsentanter og lederen. I 

forældrebestyrelsen får man relevant og detaljeret information om institutionen og indsigt i, hvilke 

udfordringer og fokuspunkter, der arbejdes med. Der udarbejdes referater efter bestyrelsesmøderne, 

hvor hele forældregruppen orienteres. Desuden er det forældrebestyrelsen, som inddrages i vigtige 

beslutninger om institutionen. Det blev fx i 2020 besluttet at reducere institutionens åbningstider 

efter et nøjsomt forarbejde. I de fleste beslutninger vil hele forældregruppen dog blive involveret. 

Bestyrelsen har også mulighed for at sætte fokus på særlige emner, som der skal arbejdes med i 

arbejdsgrupper og pt. er der fokus på at optimere institutionens kostråd/politik.     

Dagtilbudsloven beskriver bl.a. at Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og 

dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der 

tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Dagtilbudsloven beskriver, at dagtilbud i samarbejde med 

forældre skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns udvikling og bidrage til at børn får 

en tryg og god opvækst. 

Dagtilbud skal ydermere i samarbejde med forældre og skole sikre gode overgange. Både i 

overgang fra hjem til institution, men også i overgange mellem dagtilbud og fra dagtilbud til SFO 

og skole. Her skal samarbejdet handle om at udvikle og understøtte børns grundlæggende 

kompetencer og lyst til at lære.  



Medlemmerne af Forældrebestyrelsen kan ses på opslagstavlerne ved stuerne. 

Bestyrelsens telefonnumre opslås efter hvert års valg på Aula. Man er altid velkommen til at 

komme med input til, hvad man ønsker, der skal være fokus på, udfordringer eller andre ting, som 

forældrebestyrelsen skal tage op.  

Har du lyst til at høre mere om forældrebestyrelsens arbejde er I velkommne til at tage kontakt til 

Anika eller bestyrelsesmedlemmerne.  

 

Fotografering 

Forældrebestyrelsen stræber efter, at vi én gang årligt inviterer til portrætfotografering, hvor der 

tages gruppebilleder af børnene på Børnegården Alsvej, og alle familier får tilbudt at blive 

fotograferet til fordelagtige priser i en weekend. Afholdes der fotografering, inviteres I via Aula.  

Fotografering afholdes oftest i oktober/november og plejer at være meget populært. Det er frivilligt, 

om man ønsker at deltage og købe fotos.  

Vil I gerne have jeres barn/børn med på gruppefoto, skal I huske at give tilladelse til det i Aula eller 

på det materiale, som fotografen udleverer. 

 

Fødselsdage  

Fødselsdage kan fejres på stuen. Der er pt. ikke mulighed for at invitere børnene hjem til jer, da det 

kræver for mange pædagogiske ressourcer. Stuen laver en lille gave til barnet, og der synges 

fødselsdagssang. Man er velkommen til at medbringe lidt spiseligt til samlingen efter aftale med 

personalet på stuen. Har du som forældre lyst til at deltage i fejringen, er det også muligt.  

Hvis man ønsker at invitere børn med hjem til en privat fødselsdagsfejring, anbefales det fra 

institutionens side, at man inviterer enten alle piger eller alle drenge på stuen eller hele stuen. Vi 

ønsker at undgå inddeling i mindre fødselsdagsgrupper i det omfang det er muligt, da det ofte 

komplicerer legefælleskaberne på tværs. Man er velkommen til at tage en snak med leder eller 

bestyrelsen, hvis man har spørgsmål ang. dette.  

 

”Fri for Mobberi”.  

På alle stuer arbejder personalet med Red Barnets principper omkring ”fri for mobberi”. Materialet 

er gennemarbejdet og evigt aktuelt: Hvad vil det sige at være en god ven? Hvordan trøster man? 

Der er masser af god læsning og tips til jer som forældre på www.friformobberi.dk   

Der arbejdes med samme materiale i indskolingen 

 

Goddag og farvel 

Det er vigtigt, at I ved aflevering om morgenen siger godmorgen. Fortæl os også gerne, hvis der er 

sket noget særligt hjemme. Det er i særdeleshed vigtigt, at du siger farvel til en voksen, når du 

henter dit barn. Vi har en afkrydsningsprocedure og bliver bekymrede, hvis et barn mangler. Husk 

http://www.friformobberi.dk/


også at fortælle bedsteforældre, større søskende og barnepiger, at de skal sige farvel til en voksen. 

Sker der en fejl - det kan også være, at den der har sagt farvel til et barn har glemt at krydse af i 

bogen, så ringer vi til jer. 

I vuggestuen skal man huske at skrive barnets sovetider og hentetider på tavlen ved af aflevering.  

 

Hygiejne  

Vi vægter hygiejne højt. Det indebærer håndvask ved ankomst til institutionen, og vi opfordrer til, 

at man vasker hænder ved afhentning. Ligeledes opfordres forældre til at bruge håndsprit ved 

lågerne. Inden døre bør forældre anvende overtræksfutter eller tage skoene af (særligt 

efterår/vinter).  

 

Indkøring 

Det er barnets parathed og alder, der bestemmer hvor lang tid indkøringen tager. 

 

Vuggestuen: 

Når der er tale om barnets 1. møde med institutionslivet er det vores erfaring, at det tager op til 2 

uger. Den 1.dag er I på kortvarigt besøg her ca.1 time sammen med barnet.  

Gradvist øger I længden af jeres besøg, så jeres barn i løbet af den 1. uge har prøvet at spise her og 

måske har prøvet at sove her.  

I aftaler med personalet, hvor længe I har til indkøring og hvornår I skal prøve at gå herfra. 

 

Børnehaven: 

De fleste børn, der starter i børnehave, kender allerede til mange af dagens rutiner med fx samling 

og fælles frokost, så de lærer relativt hurtigt at være alene i børnehaven. Beregn 1 uge til det, og 

gerne korte dage i denne uge. 

 

Kost, frokost og madpakker 

Vi ønsker, at alle børn tilbydes en sund og nærende kost. Forældrebestyrelsen har i 2021 udarbejdet 

en kostpolitik med anbefalinger til eftermiddagsmadpakkerne og regler om uddeling ved ex 

fødselsdage. 

Vi har ingen sukkerpolitik, men henstiller til, at man begrænser søde sager i institutionen.  

Vi får mad til frokost fra ”Fru Hansens Kælder”. Man kan læse meget mere om det på deres 

hjemmeside. Maden anrettes af vores køkkendame og varierer mellem rugbrødsmadder og varm 

mad. Denne frokostordning vælges for en toårig periode.  

I Hørsholm kommune har man valgt menu ”B”. 

Man skal have madpakke/eftermiddagsmad med hjemmefra til mellemmåltider samt drikkedunk. 

Maden er til om formiddagen/eftermiddagen i børnehaven og til eftermiddagen i vuggestuen. Det er 



vigtigt at have noget groft brød og frugt, så man har energi til hele dagen. Det er også godt, at det er 

nemt for barnet at åbne og spise. I drikkedunken må kun være vand!     

Forældrebestyrelsen har udarbejdet en kostpolitik, som alle anbefales at læse. Den omfatter regler 

for uddeling og anbefalinger ift. madpakker.  

 

Legepladsen 

Vi har en stor legeplads. Sikkerheden på legepladsen gennemgås hvert år på et uvildigt 

kontrolbesøg af et eksternt firma som måler klemfælder, tjekker løse skruer, gynger mm. Hørsholm 

kommune sørger også for udskiftning af sandet i sandkasserne samt sikrer, at der er grus nok under 

gyngerne. 

På den del af legepladsen, der er mellem de 2 huse, er det oftest de yngste børn, der færdes, for det 

er de mindste legeredskaber. De er også velkomne på den side af huset, hvis der er voksne til stede. 

Det er de voksne på legepladsen, der aftaler om den store låge mellem de to legepladser er åben 

eller lukket. Hvis der er mange cykler ude på legepladsen, er det hensigtsmæssigt for de små, at den 

er lukket, idet de ellers kan føle sig rendt over ende. 

I børnehaven er der mulighed for, at en lille gruppe af de ældste børn efter aftale med personalet må 

lege alene på legepladsen uden de voksnes tilstedeværelse. Personalet skal i disse tilfælde kunne se 

børnene fra vinduerne, og børnenes sikkerhed er selvfølgelig de voksnes ansvar. 

Det er dit ansvar som voksen, at lågerne altid lukkes rigtigt, og at overslaget er på. Børn må ikke 

åbne og lukke lågerne. 

 

Legetøj 

Pt. er det ikke tilladt at medbringe eget legetøj i institutionen. Dog kan der medbringes en 

sovebamse. Indimellem har vi en ordning i børnehaven med legetøjsdag om fredagen, hvor alle 

børn må medbringe et styk legetøj, som kan bidrage til nye spændende lege, og som kan vises frem 

til samling. Det plejer at være meget populært blandt børnene. Også i vuggestuen er det under 

normale omstændigheder (når der ikke er Covid-19) muligt at medbringe legetøj indimellem, men 

det er altid noget, der aftales med de voksne.     

 

Lukkedage/uger 

Institutioner i Hørsholm kommune holder som udgangspunkt åbent alle dage, dog ikke 24/12 og 

5/6. I dagene før påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, ugerne 29 og 30 samt mellem jul og nytår, 

er det muligt for institutionen at lukke, hvis der er under 8 børn tilmeldt pasning. Bestyrelsen kan 

herefter nikke til, at der arrangeres fællespasning i en anden institution.  

 



Læreplaner og aktiviteter 

Hvert år i januar planlægger personalet, hvordan og i hvilke måneder der skal arbejdes med 

læreplansmålene for det kommende år. Den styrkede læreplan skal offentliggøres sommeren 2021. 

Bestyrelsen er mundtligt orienteret om måden, det er grebet an på i institutionen, og om hvordan der 

fortsat arbejdes med ”aktionslæring”. 

 

Medicin 

Kun efter aftale med personalet gives livsvigtig medicin. Det er vigtigt, at der i den forbindelse 

foreligger et skriv fra lægen. Desuden er det vigtigt at oplyse om sygdom, allergi m.m. på Aula 

under stamoplysninger.  

 

Middagslur 

Vuggestuebørnene sover ude i barnevogn eller krybber (afhængig af alder). Større børn kan hvile på 

madrasser inde på stuen. 

Børnehavebørnene hviler på en madras på gulvet på stuen eller tager en lille lur, når der afholdes 

afspænding om eftermiddagen. 

 

Navn 

Husk at sætte navn i tøj og sko. Særligt vigtigt er det i forhold til overtøj, sko, taske, madkasse og 

drikkedunk, regntøj, sutsko, legetøj og sovebamser. Det er også rigtig fint i skiftetøj m.m., men de 

ting, der er i brug dagligt, er meget vigtige. Det gør det lettere for personalet, og man mister også 

færre ting.  

 

Samarbejde på tværs af stuer 

Vi er normalt meget sammen på tværs af stuerne. Det er noget, vi vægter højt i institutionen. Der er 

fx ofte åbne døre mellem børnehavestuerne, og der er dermed mulighed for at tilbringe tid på den 

anden stue, end man selv går, hvis der fx er nogle gode lege og relationer.  

I vuggestuen fungerer ”Mælkevejen” som en mellemstation til børnehaven, hvor de største børn fra 

begge vuggestuegrupper ofte tilbringer tid sammen og laver alderssvarende aktiviteter.  

 

Samling  

Samling er en vigtig stund på dagen. Det er her man taler om, hvem der er kommet, og hvem der 

mangler. Der synges sange og dagens program gennemgås. På alle stuer afholdes der samling i 

tidsrummet mellem kl. 9.00 og 9.30. Hvis du afleverer i dette tidsrum, henstiller vi til, at du gør det 

stille. Det flytter fokus fra gruppen, hvis 1 voksen skal gå ud og vinke med dit barn. Varigheden kan 

variere i forhold til dagens program. Samlingsstunden bruges ofte i børnehaven til rundkredslege 



som fx ”tampen brænder” eller ”lille hund, der er nogen der har taget dit kødben”.  

 

Samtaler og kommunikation 

Vi ønsker at have en god kommunikation mellem forældre og personale. Det er vigtigt, at I 

henvender jer, hvis I har spørgsmål, undren eller andet, som fylder hos jer. Vi vil gerne drøfte det 

med jer og indgå i dialog. I kan altid kontakte Anika. Og hvis det er spørgsmål af mere overordnet 

karakter, må I også meget gerne nævne det for Forældrebestyrelsen.  

Personalet på alle stuer stræber efter at lægge nyheder og fotos fra stuerne op på Aula og på den 

måde fortælle, hvad børnene laver i løbet af dagen/ugen. I er selvfølgelig altid velkommen til at 

spørge ved afhentning, hvad jeres barn/børn har lavet i dag.  

Omkring 1. maj, hvor det store skift af børn fra børnehave til SFO og dermed også af 

vuggestuebørn til børnehave sker, afholdes der forinden et orienteringsmøde om børnehavelivet, så 

forældre og børn er bedst muligt klædt på til skiftet og har mulighed for at stille spørgsmål.  

Vi afholder som udgangspunkt tremåneders samtaler og årssamtaler både i vuggestuen og 

børnehaven, og så er der selvfølgelig mulighed for at holde samtaler ved behov. 

Derudover afholdes der overgangssamtale med den afgivende og modtagende pædagog samt 

forældrene, når et barns skal fra vuggestue til børnehave for at sikre den bedst mulige start.  

 

Skiftetøj og garderobe 

Skiftetøj haves i små kasser på de enkelte stuer. Man skal som forældre gerne holde styr på, om der 

er det rigtige tøj i kassen, om der skal fyldes op osv. Der skal gerne være flere par strømper, 

undertøj, bukser og bluser. Det kan være en god idé med en tyk trøje også i den kolde tid. Det er en 

stor hjælp for personalet, hvis man har styr på barnets skiftetøj. Skriv gerne navn i tøj, overtøj samt 

sko, det er en stor hjælp for personalet. Spørg personalet, hvis I er i tvivl om, hvad I skal have med.  

Hvert barn har sin egen garderobe med billede/navn på til overtøj mv. Vi henstiller til at man 

tømmer barnets garderobe, når det er weekend, så der er mulighed for ordentlig rengøring.  

Vi tilbringer meget tid udenfor – særligt i børnehaven. Det er derfor vigtigt, at man altid har godt tøj 

med til vejret! 

 

Storegruppe 

I børnehaven placeres børn ca. et år inden de skal i skole i en ”skolegruppe” på tværs af 

børnehavens stuer. To til tre formiddage om ugen samles skolegruppen og laver skoleforberedende 

aktiviteter/lege. Der er fokus på sociale relationer, at kunne modtage kollektive beskeder, at kunne 

gå på tur, at være opmærksom i trafikken, at bruge sig selv motorisk på forskellige måder, at holde i 

hånd med forskellige makkere, at lege fælleslege, at tabe og vinde, at få læst højt, at træne 

koncentration, at tegne m.m. Der lægges mange ressourcer i skolegruppen på Børnegården Alsvej, 

den baseret på mange års gode erfaringer, og den plejer at være en succes. Programmet kan variere 

fra år til år, selvom der er nogle faste ting fx ”Her er jeg portrættet”, som bruges ved skolestart. Der 



arrangeres som regel også ture til de pågældende modtagerskoler, så alle børn får set alle skoler. 

Desuden er det skolegruppen, der går Lucia hvert år.    

 

Solcreme  

Forår og sommer er det meget vigtigt, at barnet smøres ind i solcreme hjemmefra. Personalet 

smører børnene ind efter frokost, men fra morgenstunden er det forældrenes ansvar, at børnene er 

godt beskyttet. Institutionen har selv solcreme. Det kan være en god idé at have en solhat/kasket til 

de varme dage.  

 

Sprog 

Vi har 3 pædagoger i hhv. børnehaven og vuggestuen, som har særlig fokus på sprog og dialogisk 

læsning. Materialet der ligger til grund for dette arbejde er udarbejdet af ”Hjernen og hjertet”, og 

man kan se mere på, hvor der er gode ideer til dig som forældre. 

Det er disse 3 pædagoger, der sprogscreener de 3- og de 5-årige børn. Det er en god måde tidligt at 

spore sig ind på, om et barn har brug for lidt ekstra træning rent sprogligt, så man både hjemme og i 

institutionen kan arbejde med dette.  

 

Stuerne 

Vuggestuehuset består af Mumistuen og Regnbuestuen. Den mellemliggende ”stue” kaldes 

Mælkevejen og er det sted, hvor de ældste vuggestuebørn tilbringer en del tid i løbet af ugen. Her 

arbejdes med børnene på tværs af de to vuggestuegrupper, og der tilbydes alderssvarende 

aktiviteter, som kan forberede børnene til børnehavelivet. Det er typisk for børn omkring 2,5-3 år, 

men indimellem inviteres yngre børn også med, hvis det virker oplagt. Denne opdeling giver ro 

både til de store og de små, og der er gode erfaringer med denne opdeling.  

Børnehavehuset består af to stuer placeret i forlængelse af hinanden og med fælles legeplads: 

Stjernestuen og Solstuen. De to stuer samarbejder, og ofte er dørene mellem stuerne åbne. Det 

betyder, at børn kan få mulighed for at lege og danne relationer på tværs af stuerne. De to stuer er 

også ofte sammen udenfor fx om eftermiddagen. Indimellem kan det være muligt for børn at få lov 

til fx at spise frokost på den anden stue. Det aftales fra dag til dag med de voksne. 

Derudover er institutionen så heldig at have Svalestuen, som er Hørsholm Kommunes specialtilbud 

til børn med særlige behov. Der er plads til 8 børn i alderen 0-6 år.  

Visitering til Svalestuen foregår i DOS (Dagtilbud og Skole). Svalegruppens personale er ansat på 

Børnegården Alsvej og dækker institutionens åbningstid. Børnene i Svalegruppen har vidt 

forskellige udfordringer. Personalet samarbejder med alle stuerne. Vi betragter det som en kæmpe 

styrke, at gruppen er beliggende i vores hus. ”Børn fra huset” inviteres dagligt til pædagogiske 

forløb på Svalestuen, ligesom Svalebørnene deltager i pædagogiske aktiviteter på de andre stuer. 

 



Sygdom  

Sygdom meldes ind hurtigst muligt om morgenen og gerne via Aula inden kl. 9. Hvis det ikke er 

muligt, eller hvis det kræver flere oplysninger, så ringer man til institutionen på tlf. 4849 7100.  

 

Ture ud af huset. 

Personalet medbringer altid mobiltelefon, når de forlader huset. I institutionen ligger der en liste 

over de børn og voksne, der er på tur. Vi modtager ikke børn, efter at vi har forladt huset. Antallet 

af børn er altid nøje afstemt efter kommunens sikkerhedsregler.  

Børnegården ejer el-ladcykler, som nogle gange bruges til at køre på tur med børnene.  

Husk, at I på Aula skal give tilladelse til, at jeres barn/børn må komme med på tur, og desuden om 

de må køre med i el-ladcykel.  

Det er muligt at låne institutionens elcykler i weekender efter aftale med personalet.  

 

Åbningstider i institutionen  

Institutionen har åbent mandag til torsdag kl. 7-17 og fredag kl. 7-16.  

 


