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Vi vil gerne byde jer velkomne som brugere af 
Funder Børnehus, og i den anledning er her 
en række informationer, vi vil bede jer læse:

I februar 2016 åbnede Funder Børnehus, der er en profilinstitution, hvor 

der i den pædagogiske praksis arbejdes med bevægelse og natur. Vi er i fuld 

gang med at blive en certificeret pædagogisk idrætsinstitution.

Vi bruger gulvarealerne indenfor til leg og bevægelse, derfor har vi skofrit 

område fra alle yderdøre. Blå futter forefindes i garderoberne til dem, der 

ikke vælger at tage skoene af.

Funder Børnehus er aldersopdelt med en afdeling for de mindste, en afdeling 

for de mellemste og største samt to garderober, som altid skal indeholde 

fyldes op med tørt og ekstra skiftetøj til jeres barn. Afdelingerne er adskilt 

af det store fællesrum. Dagplejen er inkluderet i Funder Børnehus. De har 

deres egen indgang, garderobe og grupperum – og benytter fællesrummet 

efter behov og hvilke aktiviteter, de har den pågældende dag, de benytter 

huset. Der er flere grupper i Funder, og de skiftes til at benytte afdelingen. 

Vi vil anmode forældre om at benytte dagplejens egen indgang gennem gar-

deroben ved aflevering af barn dertil – døren ud til fællesrummet holdes 

lukket fra morgenstunden for at lette overgangen for de børn, der netop er 

gået fra dagpleje til vores yngste gruppe i Funder Børnehus.

Ved hver garderobedør ind i fællesrummet er der en DayCare - skærm med 

oversigt over de forskellige grupper af børn og personale. Her trykkes jeres 

barn ind og ud – skærmen må udelukkende benyttes af voksne!! Vi benytter 

systemet, som også findes i skoler og SFOér. Mangler I vejledning i at bruge 

det, har vi en oversigt, der kan udleveres. 
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Vigtige informationer til jer forældre, fra forældrebestyrelsen, kommunen   

eller fra husets ledelse eller ansatte lægges ligeledes på DayCare og frem-

kommer på skærmen, hvor I trykker jeres barn ind. Hold dagligt øje med nye, 

vigtige informationer eller beskeder, de vil stå og blinke. På jeres mobiltele-

foner vil I kunne se beskeder, hvis I har appen

Ligeledes vil en personlig besked vedrørende jeres barn dukke frem, når I 

trykker på barnets billede, hvis personalet har skrevet til jer den pågældende 

dag.  Det er ikke meningen, at I skal svare eller skrive tilbage til børnehaven, 

når der dukker noget op. Vi tager dialogen ved afhentning.

Alle børn har en primærvoksen, der er ansvarlig for at afholde forældresam-

taler. Derudover samarbejder alle i det pågældende team om børn, deres 

udvikling og kontakten med forældrene. Vigtige informationer kan gives til 

morgenpersonalet, som vil sørge for videreformidling til personaler, der mø-

der ind senere.

Hvis der er brug for en 
dialog med personalet, 
som tager lidt længere tid 
end vi sædvanligvis bruger 
i den daglige kontakt,  
kan der aftales en tid.

Alle måneder er planlagt forud og sat i et 

uge-/månedsskema for hver gruppe – den 

lægges på DayCare. Der veksles med mel-

lemrum mellem forskellige læreplanstema-

er. Vær opmærksom på hver uges aktivi-

teter, der kan forekomme ture o.lign. som 

er godt for børnene at være forberedte på 

hjemmefra den pågældende dag. Skal bør-

nene have særligt tøj eller udstyr med til en 

tur, vil vi som oftest skrive det på indtryk-

ningsskærmen dagen i forvejen. 

Det er muligt at fejre børns fødselsdage om 

formiddagen i deres grupper. Forældre kan 

deltage, hvis de har mulighed, I medbringer 

lidt spiseligt til gruppen, og børnehaven la-

ver en beskeden gave til fødselsdagsbarnet. 

Tal med teamet i god tid om planlægning. 
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Hver 2. måned udsendes 
der et nyhedsbrev med 
aktuel information fra og 
om barnets gruppe – også 
på DayCare. Hver måned 
udsendes en månedsplan 
på DayCare.

Vi holder morgensamling i grupperne hver 

dag lige omkring kl. 9.00, hvor der tales og 

visualiseres om den pågældende dag, sættes 

fokus på bevægelseslege, almenlæring under 

læreplanstemaerne, gives fællesinformationer 

m.m. Afleveres jeres barn imens der er sam-

ling, kan det være meget forstyrrende for grup-

pen, personalet og svært for barnet. Det anbefa-

les derfor af hensyn til alle parter, at der afleveres 

et kvarter før eller efter kl. 9.00 – og naturligvis 

helst før, så jeres barn er med til informationerne og 

får viden om dagens program.

Vi har kostordning - har sølvmærke i økologi (60-90 %) – 

Kostordningen inkluderer formiddagsmad bestående af brød 

og frugt. Frokosten varieres mellem koldt, lunt og varm mad. 

Der er altid forskellige grøntsager/salater til. Eftermiddagsmad er 

brød og grøntsager. Der drikkes vand til alle måltider.

Børn der afleveres inden 7.30 kan spise medbragt morgenmad sam-

men med det personale, der har åbnet. Derefter er der ikke mulighed 

for at sidde med morgenmad, da dagens aktiviteter starter i de for-

skellige grupperum.  

Hvis der er brug for en ”vinker” er det vigtigt, der vises hensyn, hvis 

den ønskede personale er i gang med en relation med et andet barn, 

hvor man er optaget.

Børn i Funder Børnehus medbringer ikke legetøj hjemmefra, dog kan 

nystartede børn i de mindste grupper have brug for et krammedyr eller 

en sovebamse i startperioden.
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