
Det pædagogiske arbejde på Grønærtestuen 

Lige som resten af Børnehuset, arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer. Vi vil 
som udgangspunkt følge radiserne og agurkernes planlægning, og enkelte eller 
alle børn vil deltage i de aktiviteter der passer til deres alder og udviklingstrin. 
Dette vil også være et led i den brobygning vi laver, når det er tid til at barnet 
skal flytte stue. 

 
I det daglige har vi fokus på, at alle børn skal have mulighed for at udvikle selv-
værd gennem relationer til voksne og børn, og barnet skal tro på sig selv og have 
tillid til egne kompetencer. Vi er opmærksomme på børnenes initiativ og vi 
kommenterer og viser interesse for deres handlinger. Ved at vi voksne ser og 
respekterer barnets tegn og initiativ, opnår barnet en tro på sig selv og en accept 
af at det han/hun føler eller har brug for er ok. Barnet vil føle sig forstået.  

 

Når barnet er væk fra mor og far, er det os der overtager omsorgsrollen for bar-
net, i de timer barnet er hos os. 

Omsorg er at sikre sig, at barnet har mulighed for at udvikle sig, som det skal, 
både fysisk og psykisk. Det er vigtigt at barnet får den hvile og den mad og drik-
ke, det har brug for, og at det bruger sin krop og udvikler sine sanser og sin mo-
torik. Omsorg er at være opmærksom på barnets trivsel og vise interesse, enga-
gement og indlevelse i det, der optager barnet. Omsorg er at trøste og putte, når 
barnet er ked af det eller træt, og omsorg er at lade barnet udvikle sig i sit eget 
tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her på grønærtestuen danner vi tætte relationer til hvert enkelt barn. Vi giver 
barnet en fundamental tryghed og tillid, der er grundlaget for at barnet får en god 
start på livet.  
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Praktisk information:  

Velkommen i vuggestue  

Indkøring: Når  man star ter  i vuggestue, er  det er  helt ny verden for  både 
barnet og jer forældre. Barnet skal vænne sig til nye mennesker, lyde, lugte og 
nye rutiner. I skal som forældre overdrage jeres guldklump til os, og det er vigtigt 
at I er trygge ved det. Alle børn er forskellige, og det er svært at have en fast kø-
replan for hvordan indkøringen skal forløbe. Vi har dog en del erfaring, der har 
vist os hvordan det som oftest fungerer bedst for barnet, men vi vil altid se på det 
enkelte barn og sammen aftale i hvilket tempo indkøringen skal ske. 

Som udgangspunkt mener vi dog ikke at barnet skal afleveres den første dag. Mor 
eller far er sammen med barnet på stuen, ca. en times tid, alt efter barnets behov 
for søvn mm. Vi kan så aftale med jer, hvordan de næste par dage skal forløbe. 

 
Mad: I skal medbringe formiddagsmad og frokost, i hver  sin madkasse med 
navn på. Det kan eksempelvis være: 

Formiddag: Lidt brød og lidt frugt. 

Frokost: Brød med pålæg, grøntsager og frugt/bær osv. I må også gerne give bar-
net rester med fra dagen før, vi kan sagtens varme det i mikroovnen.  

Vi har mulighed for både at lave grød og varme flasker, hvis barnet har behov for 
det. 

Se derudover Børnehuset Marievangs kostpolitik, og spørg os endelig hvis I er i 
tvivl. 

 

 

 

 

Søvn: Et lille barn skal puttes når  det er  træt. Her  på Grønær testuen skal 
man ikke passe ind i en bestemt rytme, derfor sover og spiser børnene når de har 
behov for det. 

Vi har barnevogne/krybber, dyner, sengetøj og seler. Medbring selv hvad barnet 
sover med; sutter (gerne mere en én!) og nusseklud eller måske en yndlingsbam-
se.  

Sygdom: Vi modtager  ikke syge børn i vuggestuen. 
Når et lille barn er sygt, har det brug for at være hjem-
me, hvor der er fred og ro (og hvor der er tid til at putte 
hos en voksen hele dagen). Vi vil ringe efter jer, hvis 
barnet bliver sygt imens det er hos os, og så skal barnet 
hentes og være hjemme indtil det er friskt igen.  

Har barnet brug for lægeordineret medicin i vuggestu-
en, skal I udfylde et medicinaftaleark, i fællesskab med 
stuens personale og ledelsen.  

 

Tøj: Der skal være skiftetøj i skabet på badeværelset, og meget gerne mere end ét 
sæt. I garderoben vil vi gerne have tøj der passer til årstiden. Hvis det øsregner går 
vi ikke ud, men regnbukser kan være gode at have på hvis græsset eller sandet er 
vådt. Vent med at købe sko, til barnet kan gå. Indtil da er skind-futter gode, både 
inde og ude. Husk at skrive navn i både tøj og sko.  
 
Fødselsdage: Børnene er  typisk på Grønærtestuen når  de fylder  1 år . Det er  
vores erfaring, at det etårige barn endnu ikke har forståelse for hele konceptet om-
kring uddeling af frugt mm. til fødselsdage, og vi har derfor valgt, at vi ikke fejrer 
barnets 1 års fødselsdag her.  

 
3 måneders samtale: Når barnet har været hos os i ca. 3 måneder, tilbyder vi en 
samtale, hvor vi taler om barnets start og trivsel i vuggestuen. 

 

 

 

 

Kontakt: Alle stuer i Børnehuset Marievang har mobiltelefon, og hvis jeres barn 
holder fri eller er syg en dag, kan I enten ringe eller sende en sms til os på:  
 

Grønært: 29 13 45 86 
 

Af hensyn til vores planlægning af jeres barns dag, er det vigtigt at I skriver på 
Tabulex, hvornår jeres barn bliver hentet. 

Husk at tilmelde jer vores nyhedsbrev, på vores hjemmeside: 
www.boernehuset-marievang.dk 


