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       Børnehuset Marievang 

Det pædagogiske arbejde på Agurke- & Radisestuen 

Nu begynder en periode i dit barns liv hvor det naturligt begynder at udforske 
verden i et større perspektiv. Barnet øver rollemønstre, kopierer de voksnes 
adfærd og hverdagen afprøves i børnehøjde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Agurkerne og Radiserne er vi derfor opmærksomme på at børnene får en 
tid hvor de mødes i deres øgede behov og lyst til selvstændighed. Barnet bli-
ver bedre og bedre til at kontrollere deres bevægelser og som tiden går vil det 
gerne gøre mere og mere selv, hvor det før havde brug for en voksen til at 
hjælpe. 

Det kan være hjælp til at få lynet lynlåsen, at tage sko på, og hælde mælk op 
selv. Det er stadig svært og det kan være meget svært for et lille barn at kon-
trollere de mange følelser af magtesløshed og vrede der dukker op når mæl-
ken ikke kommer ned i koppen eller skoene vender forkert.  

Vores pædagogiske metode bliver at sikre børnene god tid til at øve sig, en 
masse positiv støtte og en god portion anerkendelse. 

Hos Agurkerne og Radiserne arbejder vi i en struktur der er tilrettelagt med 
projekter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i børnenes alder og den en-
keltes udvikling.   



Brobygning til børnehaven: Da Børnehuset er et integreret dagtilbud er over-
gangen til børnehaven nem og overkommelig for langt de fleste børn.  

I perioden op til, at jeres barn starter i børnehaven, går vi på besøg i børneha-
ven. Der er mulighed for barnet at besøge børnehavens legeplads og dets nye 
stue på egen hånd, hvis barnet har lyst.   

Vi anbefaler desuden at I også besøger børnehaven og hilser på jeres nye pæda-
goger. 
  

Forældresamarbejde: Vores arbejde og tilgang til børnene er meget afhængig 
af et godt samarbejde med jer forældre. I er dem der kender jeres barn bedst og 
vi sætter stor pris på alt det særlige I kan fortælle om JERES barn.  

Før barnet starter i børnehaven indkalder vi til en samtale. Samtalen vil primært 
handle om jeres barns trivsel og udvikling i vuggestuen.  

I er desuden altid velkommen til at bede om en samtale omkring jeres barn. 

 

 

 

 

 
Kontakt: Ring, sms eller skriv på Tabulex hvis jeres barn ikke kommer, så kan 
vi nemmere planlægge dagen: 

 

Radiser: 29 13 45 85 og Agurker: 29 13 45 84  

 

På vores hjemmeside: www.boernehuset-marievang.dk kan I finde vores læ-
replan, kostpolitik samt generelle praktiske informationer for hele Børnehuset. 

Stuernes månedlige nyhedsbrev, findes på Tabulex hvor I løbende kan holde jer 
opdateret ang. planlægning og aktiviteter på den enkelte stue. Det er muligt at 
tilmelde sig en service i Tabulex der giver jer automatisk mail besked når der er 
nyt fra stuen. 

Se desuden vores tavler ved dørene hvor vi skriver og viser med billeder hvad 
børnene har været optaget af i løbet af dagen.  

 

 

Praktisk information: 

Dagsrytmen:  

6:30-7:30:  Morgenmad og leg på Grønærtestuen 

7:30-8:45:  Leg på Agurke- og Radisestuen  

8:45-9:30:  Samling og formiddagsmad   

9:45-10:30:  Planlagte aktiviteter 

11:00-11:30:  Frokost   

11:30-12.00:  Læsning og sang før sovetid 

11.30-?? : Middagslur 

13:30-17:30:  Eftermiddagsmad og leg 
 

Børnene er ofte delt op i mindre grupper så vi er sikre på at møde det enkelte 

barns udvikling. Vi bestræber os på at komme hele vejen rundt om lærepla-

nen og derudover er vi altid særlig  opmærksomme på barnets sproglige ud-

vikling samt vigtigheden af at barnet, særligt i denne alder skal have god mu-

lighed for at øve sig i de sociale spilleregler der er gældende i et fællesskab. 

Vores pædagogiske metoder og aktiviteter tager udgangspunkt i denne tænk-

ning således at netop socialisering og sproglig udvikling er tænkt ind i alle 

læreplanens temaer og aktiviteter. 

Legetøj: Jeres barn er velkommen til at medbringe sovedyr, nusseklud, sut 
og lignende tryghedsgenstande i vuggestuen. Vi henstiller dog til, at andet 
legetøj bliver hjemme da børnene endnu ikke er klar til at dele egne sager 
med andre børn og det derfor ofte er årsag til mange konflikter. 

Om fredagen har vi cykeldag og børnene må meget gerne medbringe deres 
egne cykler. 

 

Fødselsdage: Vi vil gerne fejre jeres barns fødselsdag i vuggestuen. I den 
forbindelse er det vigtigt, at vi får aftalt i god tid, om den skal afholdes og 
hvornår det kan passe. I vores kostpolitik kan I læse hvad I må medbringe. 

 

http://www.boernehuset-marievang.dk

