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HVAD ER BØRNEHUSET ELVERBO 

”ET LEVENDE HUS I BEVÆGELSE” 
 

Elverbo er en kommunal integreret daginstitution, og er en del af dagtilbudsområde Katrinedal 

der dækker Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagested.  

Elverbo består af en småbørnsgruppe 0 – 2 år med plads til 12 børn og en børnehave 3 -5 år med 

2 stuer og plads til 40 børn. Derudover er der dagpleje fælles for området.  

Elverbo ligger tæt ved Børnehuset Pilehytten og Katrinedalskolen afd. Svinninge og har et nært 

samarbejde med børnehus, skole og SFO. Pilehytten og Elverbo har fælles pæd. leder og skal 

lægges sammen i et nyt børnehus i 2022. 

Vores udgangspunkt er 

  

               ”læring, dannelse, udvikling og et sundt børneliv i sociale relationer” 

            Vi sikrer barnet optimale muligheder i et flerfagligt og forpligtigende fællesskab 

 

Børneperspektivet er udgangspunktet for barnets læring og trivsel i alt hvad vi foretager os. 

Børnehuset er certificeret bevægelsesinstitution, hvilket også spiller en stor rolle i hverdagen. 

 

I Katrinedal har vi et tæt samarbejde og forsøger at skabe den røde tråd for barnet i dets 

færden i alle årene i Katrinedal. Børnehuset har forældreråd med forældrerepræsentanter, og 

en fælles forældrebestyrelse for hele området med repræsentanter fra alle afdelinger. 

 

Ledelsen i børnehuset deltager i teamledelsen for området. Der er i det daglige mange 

samarbejdsrelationer på tværs af faggrænserne bl.a. i forbindelse med overgangene i barnets 

liv. Dagplejen, småbørnsgruppen og børnehaven samarbejder omkring de kommende 

børnehavebørn, og børnehaven, skolen og sfo samarbejder om de kommende 

børnehaveklassebørn.  

SFO’ens pædagoger deltager i indskolingen på skolen og skaber dermed forbindelsen mellem 

skole og fritid som giver børnene en helhed i deres dag. 

 

Se mere på vores hjemmeside http://katrinedal.holbaek.dk/Distriktet.aspx  

 

ADRESSE 

BØRNEHUSET ELVERBO 

LEDEGÅRDSVEJ 15 

4520 SVINNINGE. 

  VUGGESTUE  72368283 Dragestuen 

  BØRNEHAVE  72363588 Alfestuen 

  BØRNEHAVE  72367734 Troldestuen 

KONTOR   72368302 

  UDFLUGTSTLF.  72363588 

  PÆD. LEDER   MOBILTLF. 72366369 

  OMRÅDELEDER  72366377 

    

 

PJW@HOLB.DK 

http://katrinedal.holbaek.dk/Distriktet.aspx
mailto:KUNDBYBOERNEHAVE@HOLB.DK
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ÅBNINGSTIDER 

 

Børnehuset, har åbent kl. 6.15 – 16.45 mandag til torsdag, og kl. 6.15 – 16.15 fredag. 

 

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har besluttet at der er ca. 14 lukkedage om året.  

Disse ligger typisk før påske, i uge 29 & 30, mellem jul og nytår - fredagen efter Kr. 

Himmelfartsdag - samt Grundlovsdag d. 5 / 6. 

Dette betyder at institutionerne er lukkede, der vil være 1 institution i området der har åben 

for fællespasning.  

 

IND OG UDMELDELSE skal ske digitalt til 

PLADSANVISNINGEN 

TLF. 72367488 gennem Holbæk Kommunes hjemmeside http://www.holbaek.dk/  

 

Ved udmeldelse skal dette foregå digitalt til pladsanvisningen. 

Opsigelsesfristen er 1 mdr. til d. 1. i måneden. 

 

FORÆLDREBETALING / FRIPLADS 

Der henvises til kommunen vedr. aktuelle satser, søskenderabat m.m. 

 

Økonomisk tilskud  

Den aktuelle husstandsindtægt ligger til grund for bevilling af økonomiske friplads.  

Der skal søges om tilskuddet. Skemaet findes på kommunens hjemmeside. 

Ansøgningsskemaet sendes til Pladsanvisningen i Borgerservice. 

Søskendetilskud 

Til familier med mere end ét barn i offentlige dagtilbud, ydes søskendetilskud. 

Der betales fuld takst for den dyreste plads, og søskendetilskud udgør 50% af betalingen for 

øvrige pladser. 

Søskendetilskuddet beregnes automatisk, når flere søskende tilmeldes kommunal pasning. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.holbaek.dk/
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PERSONALET I ELVERBO 

 

Ziska Seirup   områdeleder 

Peter Juul – Wiese  pæd. leder i Elverbo og Pilehytten 

 

BØRNEHAVEN 

Dorte B. Christensen  pædagog  Alfestuen  

Nanna Jensen  pæd. medhj.  Alfestuen 

Kirsten Christiansen  pædagog                Troldestuen 

Camilla Dahl   pæd. ass.  Troldestuen/førskole 

Joan Olsen   pædagog     Troldestuen/førskole 

 

VUGGESTUEN DRAGESTUE 

Anne Frederiksen  pæd. medhjælper 

vakant 

Lone Antonsen  pæd. medhjælper   

Kamilla Nyman  pædagog og projektmedarbejder  

  

 

PERSONER I FLEX – JOB 

 

 

Herudover har vi tilknyttet personale som vikarer, praktikanter, militærnægtere, i jobtræning 

m.m.. 
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FORÆLDRERÅD / BESTYRELSE  

 

Elverbo har forældreråd der består af 6 forældrerepræsentanter og 1 

medarbejderrepræsentant og lederen. 

Fra forældrerådet er valgt 1 til at deltage i den fælles forældrebestyrelse, der er for 

dagtilbud Katrinedal. 

 

Der afholdes 4 ordinære møder om året.  

Forældrerådets opgave er at fungere som talerør for forældrene, godkende de pædagogiske 

principper m.m.. Derudover deltager FR i div. udvalg – lokalråd – m.m. som arbejder for hele 

Svinninge området. 

 

Hvis I har emner, som I ønsker debatteret på forældrerådsmøder eller andet I ønsker at tale 

med os om, er I meget velkomne til at henvende Jer. 

 

Dagsordener og referater hænger på tavlen og kan fås ved henvendelse til Peter. 

 

Aktuel adresse – og telefonliste over bestyrelsens medlemmer er ophængt i huset. 
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MÅLSÆTNING FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE 

I ELVERBO 
 

 

Det overordnede mål for ELVERBO er LÆRING, DANNELSE OG TRIVSEL, 

 

hvilket vi vil opnå ved at arbejde med de sideordnede aktiviteter / principper. 

Hermed forstås, at miljøet i Elverbo skal være trygt og omsorgsfuldt, så det enkelte barn, 

forældre og personale føler glæde ved at komme her. 

Vi tager udgangspunkt i barnets aktuelle livsbetingelser og behov og vi ønsker at give barnet 

mulighed for at udvikle selvstændighed, social forståelse, samt give barnet mulighed for at lære 

at forstå sin egen betydning for gruppen – og gruppens betydning for barnet selv. 

Der er beskrevet værdimål for de pædagogiske læreplaner og dets temaer. 

 

En mere udførlig beskrivelse af vores målsætning, pædagogiske principper og pædagogiske 

læreplaner kan læses på hjemmesiden.  

 

Og i øvrigt skal det være sjovt og rart at komme i Børnehuset. 

 

 

 

 

 

      FOTO 
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Indkørings – opstartsprocedure til børnehaven 

  

Når barnet er fra ca. 3 år anviser lederen barnet en gruppe, ud fra det kendskab vi har til 

barnet, og de forhold der gør sig gældende i grupperne på det tidspunkt. 

  

Børnehaven sender velkomstbrev ud til forældrene ca. 30 dage før barnet skal starte (hvis 

muligt). Brevet indeholder: Velkomstfolder, indkøringsprocedure, navn på pædagoger og navn på 

barnets nye gruppe. 

  

Forældrene skal herefter hurtigst muligt kontakte barnets stue og aftale dato og tid for 

præsentationsmøde. Præsentationsmødet afholdes med barnets pædagog inden barnet begynder 

sin indkøringsperiode, mødet varer ca. 1 time.  

 

Pædagogen har den første kontakt til familien, og er den der fremover har det overordnende 

pædagogiske ansvar for barnets udvikling, trivsel og virke i Elverbo.  

Så hvis forældrene har brug for hjælp eller spørgsmål, er det pædagogen de henvender sig til 

for at få svar. Det betyder ikke at andre ikke ved noget om barnet, men den specifikke viden 

har pædagogen.  

Det er pædagogen der forbereder samtaler, handleplaner m.m. og er opmærksom på om der er 

behov for en uddybende samtale med forældrene om dette eller hint. 

  

På præsentationsmødet gennemgås følgende: 

  

Pædagogen viser hele børnehuset frem - hvilken plads barnet skal have - hilser på personalet - 

gennemgår dagligdagens rytme - madpakker, kostpolitik - rutiner for middagslur - 

hvilket tøj skal barnet medbringe - om barnet bruger medicin eller er allergisk - 

om barnets særlige behov, der skal tages hensyn til - om barnet bruger ble -  

stamkort returneres af forældre – gennemgang af velkomstpjece - hvor står daglige 

informationer - forældresamtaler og forældrekontakt - forældrene opfordres på mødet til at 

søge information omkring pædagogik, traditioner, aktiviteter m.m. på vores hjemmeside og i 

diverse pjecer m.m. http://katrinedal.holbaek.dk/Distriktet.aspx 

Mødet sluttes af med at og forældrene aftaler hvordan indkøringen skal foregå, og hvornår den 

skal starte. 

  

Forslag til indkøring af barnet. 
Forældrene opfordres til at afsætte 3 til 5 dage til indkøring af barnet. 

Forslag til indkøring: 

1. dag Barnet bliver sammen med sine forældre i 1 til 2 timer, f.eks. ude på legepladsen. 

2. dag Barnet og forældre deltager i samling i barnets nye gruppe og spiser sammen med gruppen. 

3. dag Barnet prøver at være i institutionen alene i 1 time eller 2 og tager herefter hjem. 

4. dag Barnet prøver at være i institutionen alene 2 til 4 timer, tager hjem inden middagslur 

5. dag Barnet prøver at deltage i formiddagens aktiviteter og sove i institutionen, bliver herefter afhentet.  

  

Indkøring af børn tilrettelægges altid i et samarbejde mellem forældre og barnets kommende pædagog, og vil altid 

være individuelt i forhold til det enkelte barns behov. 

  

 

 

http://katrinedal.holbaek.dk/Distriktet.aspx
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Kl. 6.15      Børnehuset åbner, der vil være personale fra vuggestue og børnehave 

                 der tilbydes morgenmad indtil ca. kl. 7.30. 

 

VUGGESTUEN 

Børnene er på dragestuen 6.15 – 7.30  både vuggestue og børnehave 

morgensamling  9.00 

på stuen eller ude / tur  +  

evt. formiddagslur  9.00 – 11.00 

frokost   11.00 

sove til middag  11.30 –  

eftermiddagsmad  14.30  

 

BØRNEHAVEN      

    

Børnene er i grupperne  Kl. 09.30 -12.00 Forskellige aktiviteter     

Den medbragte frugt spises  

Udeleg + evt. sovetime  Kl. 12.00 

Eftermiddagssamling,  

Den medbragte eftermiddagsmad spises. Kl. 14.15   

leg ude /inde     Kl. 15.00  Forsk. aktiviteter 

       

Kl. 16.45 ( fredag kl. 16.15 )  BØRNEHUSET LUKKER 

 

På udflugtsdage kan der forekomme ændringer i det faste program. 

TJEK DERFOR ALTID TAVLERNE OG LÆS MÅNEDSBREVENE FRA STUERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGENS GANG I ELVERBO 
VUGGESTUE & BØRNEHAVE 
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STUER, GRUPPER OG AKTIVITETER I VUGGESTUE 0G BØRNEHAVE. 
 

 

Der foregår mange forskelligartede aktiviteter i vuggestue og børnehave.  

Børnene er i opdelt i 3 grupper, DRAGESTUEN (vuggestue) – TROLDESTUEN (børnehave)  

og ALFESTUEN (børnehave).   

Stuerne i børnehaven vil være delt på tværs af alder, men der vil også være grupper der vil have 

hvert deres særpræg som grundpille ud fra børnenes alder. Disse vil være aktuelle på nogen 

ture m.m. og især for de ældste børn vil der fra januar til sommer være meget i 

førskolegruppen kaldet HOBITTERNE.  

I grupper og stuer er børnehavens grundlæggende principper og værdier selvfølgelig indeholdt. 

Alle aktiviteterne tager udgangspunkt i / planlægges ud fra læringsmål og de pædagogiske 

læreplaner, og som certificeret bevægelsesinstitution er det et mål for os, at få mest mulig 

bevægelse lagt ind i aktiviteterne. 

 

Nogle af aktiviteterne kan være: 

 

Ture i rundt i omegnen – skoven – tegne / klippe klistre, spil , dans / teater, sang og musik, 

bagning, gymnastik & bevægelse, havebrug, udeliv, bål aktiviteter, årstidens traditioner og ikke 

mindst leg & bevægelse, inde og ude på vores dejlige legeplads. 

 

På nogle ture vil der laves andre grupper, i disse tilfælde vil grupperne kunne ses på tavlerne. 

 

Hvis der ikke foreligger en aftale med forældrene, ser vi gerne at børnene er i børnehaven 

kl. 9.00, da vi normalt starter aktiviteterne på dette tidspunkt. 

 

Efter frokost er der mulighed for en middagslur, mens de andre børn er på legepladsen. Giv os 

venligst besked om jeres barn skal sove til middag. 

 

Det er et krav, at børnene har hjemmesko, regntøj, gummistøvler, skiftetøj med – 

afhængig af årstiden.  

Husk navn i alt. 

 

 

Garderoben er et kaotisk sted og det kan være svært at finde tingene en gang i mellem, hvilket 

selvfølgelig er irriterende for alle. Vi forsøger at holde nogenlunde orden, men synes også det er 

vigtigere at bruge tiden sammen med børnene fremfor i garderoben, så bær over med 

garderoben og lad det ikke ødelægge hele dagen. 

Hver fredag skal i tømme garderoben, dels for at få ryddet op, og dels pga. rengøringen. 

  
HUSK  at børnene skal følges ind om morgenen og at børnene ikke må gå alene hjem, men skal 

hentes. Når børnene hentes skal de rydde op hvis de er i gang med noget – og sige farvel til 

mindst en af personalerne, samt krydse ud på iPad’en.  

 

Børnene er velkomne til at tage eget legetøj med den første fredag i måneden, men det foregår 

på forældrenes ansvar, og vi kan ikke påtage os at kigge specielt efter bestemte ting. 

Cykler og lignende kan medbringes efter aftale med personalet. Hvis barnet skal køre på cykel 

skal det medbringe egen cykelhjelm. Se seddel senere i pjecen 
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Lidt praktisk om vuggestuen DRAGESTUEN     

 

 

Før – start – møde 

 

Alle nye forældre/børn vil blive indbudt til et møde inden opstarten i vuggestuen, så vi kan få 

talt om barnets vaner, rytmer, er der særlige hensyn som ex. for tidligt fødte børn eller andet. 

Derudover vil der blive indbudt til 3 mdr. samtale og ved overgange til børnehaven. Forældrene 

er altid velkomne til at bede om en samtale, og kan være sikre på at vi også vil bede om en 

samtale hvis vi har noget specielt om jeres barn. 

 

Dagens rytme 

 

Vuggestuen åbner kl.6.15 og der vil være 1 ansat fra vs. til at tage imod børnene på stuen. 

(mødetiderne kan blive justeret så der er mest muligt personale når der er flest børn) 

Mellem kl.6.15 -7.45 vil der blive serveret morgenmad på stuen. Dette kan evt. foregå sammen 

med børnehaven, hvis kun få børn møder tidligt.  

Morgenmaden består af fx havregrød, havregryn og brød. Vi tilbyder mælk og vand at drikke. Vi 

vil selvfølgelig tale med jer forældre om hvad jeres barn skal have at spise og drikke. Se i øvrigt 

distriktets kostpolitk. 

Vi holder morgensamling hver dag kl. 9 hvor vi vil synge sange m.m. og derefter spise frugt. 

Derefter vil der være forskellige aktiviteter i tidsrummet mellem 9.30-11.  

I vil hver måned modtage en månedsplan over hvad vi laver de forskellige dage i ugen og hvilke 

pædagogiske læreplanstemaer vi arbejder med. De børn der har brug for at sove til formiddag 

kommer ud at sove. (alle børn over 2 år sover indenfor) 

Vi spiser frokost kl. 11, børnene skal have madpakker med. 

Børnene vil derefter blive gjort klar til, at komme ud at sove.  

Vi serverer børnenes medbragte eftermiddagsmad fra kl.14.30. 

Resten af dagen vil der blive leget og tumlet ude og inde.  

 

Sovemuligheder 

De mindste børn har deres egen krybbe med navneskilt på som står uden for stuen. Der vil være 

tilsat alarm, og der er hyppigt tilsyn.  

De store vuggestuebørn (over 2 år) sover inde i børnehusets soverum i senge, med dyne og 

hovedpude. Inden starten er det vigtigt at vi taler med jer om jeres barns sovevaner. Tag gerne 

ynglings bamsen eller lign. med. 

 

På turdage er der ikke altid mulighed for at hvile om formiddagen (medmindre barnet falder i 

søvn i klapvognen.) 
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Blebørn 

Alle børn skal selv medbringe bleer. I bedes aftale med personalet om mængden da vi desværre 

ikke har så meget opbevaringsplads. 

Alle børn opfordres til at bruge toiletterne, så de kan blive fortrolige med disse. 

Sut, nusseklud, legetøj 

Bruger dit barn sut eller nusseklud skal I selv medbringe dette. Disse vil have en fast plads og vi 

stræber på at barnet kun bruger sutten eller nussekluden i sove – og trøstesituationer, samt 

selvfølgelig i opstartsperioden. Husk at skrive navn i alt. 

Det er tilladt at medbringe eget legetøj, det kan også være en tryghed. Det medbringes på eget 

ansvar og husk at skrive navn på. 

Barnets tøj 

Husk at medbringe rigeligt med skiftetøj, hensigtsmæssigt fodtøj, og overtøj til alt slags vejr, 

afhængig af årstiden. Ligeledes skal barnet have tøj med der er praktisk at sove i.  

Alt med navn i. 

Personalet 

Personalet vil være flest, når der er flest børn. Skemaet skifter så alle personaler har de 

forskellige vagter i planen. Alle børn har en primærpædagog som er den der sikrer 

kommunikationen omkring barnet. Alt personalet kender barnet godt, og det vil gøre at der på 

alle tider er mulighed for at tale med en, der kender dit barn. 

Overgangen fra at komme fra et mindre og trygt miljø hjemme hos mor og far, til en større og 

mere larmende børnegruppe, kan være en svær overgang for de fleste børn og forældre. Vi vil 

gøre alt for at hjælpe med at gøre overgangen så god så mulig, så I må endelig gøre os 

opmærksomme på hvis der er ting der svære. 

Alle ansatte har i deres ansættelse skrevet under på tro og love, at de har tavshedspligt 

angående viden om børn og deres forældres private forhold. 

 

Princip for invitationer til fødselsdage og andre sociale arrangementer i Elverbo: 

 

Bestyrelsen og de ansatte finder det vigtigt, at børnene i Elverbo opdrages til fællesskab og 

sammenhold gennem hele deres tid i institutionen. Vi finder det vigtigt, at alle børn oplever 

at være en del af gruppens fællesskab, dels i det daglige liv i centeret og dels i sociale 

sammenhænge i fritiden, og at ingen føler sig holdt udenfor fællesskabet.  

 

Forældrerådet har derfor vedtaget følgende princip for invitationer til fødselsdage og andre 

sociale sammenkomster: 

 

Fødselsdage og andre private sociale arrangementer:     

Der må kun deles invitationer ud i Elverbo, hvis hele stuen, alle drengene fra stuen eller 

alle pigerne fra stuen inviteres. 

 

Fødselsdage fejrer vi med sang og hygge. Fødselsdagsbarnet får en lille gave af vuggestuen - 

børnehaven – børnene skal ikke have gaver med til hinanden. 

Hvis fødselsdagsbarnet ønsker at invitere stuen hjem til fødselsdag, eller at dele noget ud i 

børnehuset, aftales det med personalet. 
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VIGTIGE INFORMATIONER 
 

 

”BØRNIHOLBÆK” Jeres indgang til intra - systemet ”børniholbæk”, er det vi bruger til 

ind og udkrydsning, beskeder, nyhedsbreve m.m. er via dette link.  

Her skal I også udfylde kartotekskortet.  

http://holbaek.dk/media/12190874/151110-foraeldrepjece_boern-i-

holbaek-final.pdf 

 

 

BESKEDER PÅ EMAIL Vi sender megen information via e-mail, så det er vigtigt 

at vi får jeres e-mail-adresse. Se venligst talon som kan 

udfyldes bagest i pjecen 

 

FRUGT – EFTERMIDDAGSMAD alle børn skal have lidt frugt til formiddagssamlingen med, 

samt eftermiddagsmad 

 
SYGE BØRN  modtager vi ikke i børnehuset. Hvis børnene har feber eller blot er 

sløje kan de ikke deltage i aktiviteterne og vi har ikke ressourcer til at 

passe syge børn. Derfor skal de både for deres egen skyld og af 

hensyn til de andre børn, blive hjemme. 

 Vi henholder os til sundhedsstyrelsens vejledning vedr. smitsomme 

sygdomme, om bl.a. forebyggelse og hvornår børnene kan komme i inst. 

efter sygdom. Se vejledningen på stuerne. 

 

http://holbaek.dk/media/12190874/151110-foraeldrepjece_boern-i-holbaek-final.pdf
http://holbaek.dk/media/12190874/151110-foraeldrepjece_boern-i-holbaek-final.pdf
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SAMTALER Vi tilbyder jævnligt en samtale til forældrene om hvordan det går med 

jeres barn. Den første samtale tilbydes efter ca. 3 mdr. Derefter 

afholdes en årlig samtale – ved ca. 4 år og når barnet skal i 

udeskolegruppen – og eller hvis behov. 

 Desuden er I meget velkomne til at henvende Jer hvis I ønsker en 

samtale. 

 Hvis I ønsker at snakke med den pæd. leder er kontoret i børnehaven 

og I er altid meget velkomne – døren står altid åben. 

 Der er kaffe / the på kanden, så I er altid velkomne til at slå Jer ned 

og få en snak el. lign. 

  
LUKKEDAGE, FERIE vedr. lukkedage se s. 4 

At gå i institution er et arbejde for barnet, ligesom når vi voksne går 

på arbejde. Alle har brug for ferie og vi anbefaler at barnet holder 

ferie samtidig med jer. 

 

 
AFLEVERING OG  husk altid at komme ind og sige godmorgen når I afleverer barnet, 

samt sige farvel når I henter barnet igen, når I krydser ind og ud på 

iPad’sene. 

 

 

 

AFHENTNING  

AF BØRNENE   
Det er forældrene (indehavere af forældremyndigheden) der 

bestemmer hvem vi må udlevere børnene til. 
 Vi skal derfor have besked hvis børnene skal hentes af andre. 

 Vær venligst opmærksomme på vores lukketider, det er vigtigt især 

for barnet at det bliver hentet inden lukketid, men også for 

personalet. Skulle det en enkelt gang ske I bliver forsinket på grund af 

noget uforudsigeligt, så ring til os hurtigst muligt. 

 Hvis barnet ikke bliver hentet, er der fra kommunens side beskrevet 

hvilke forholdsregler vi skal træffe. 

 

ADRESSE / TLF. ÆNDRING 

 Husk at udfylde og aflevere kartotekskortet på ”børniholbæk”  

og vær venlige at meddele os evt. ændringer i adresse, tlf. nr. 
arbejdsplads el.lign. så vi altid kan komme i forbindelse med Jer, hvis 

det bliver nødvendigt. 
 

MOBILTELEFONER Det er uetisk at tale hen over hovederne på børnene, hvorfor vi 

henstiller til at forældrene samt øvrige har deres mobiltelefoner 

slukket når de er i institutionen. 
 

FORSIKRINGER Holbæk kommune har ingen forsikring og det anbefales derfor kraftigt 

at forældrene tegner en fuldtids ulykkesforsikring med udvidet 

tandskade. Ved tandskader er alle børn under 18 år omfattet af den 

kommunale tandpleje. 
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 Børnehuset har ikke en forsikring der dækker børnenes bortkomne 

eller ødelagte tøj, legetøj m.m. 

 
LUS  Hvis vi konstaterer at et barn har lus, kontaktes forældrene.  

De bedes hente børnene hurtigst muligt og sørge for at barnet 

kommer i behandling. Barnet må komme i inst. igen når behandlingen er 

iværksat. 

 

SLIK må ikke medbringes i børnehuset. Ved fødselsdage kan det aftales 

hvad barnet skal dele ud. Se desuden distriktets kostpolitik 
 

TALEPÆDAGOG / PSYKOLOG/KONSULENTER 

Børnehuset har jævnligt kontakt med kommunens talepædagog og eller 

psykolog team kaldet børneindsatsen. 

Evt. kontakt til disse vedr. de enkelte børn sker altid i samarbejde 

med forældrene og med forældrenes accept. 

Forældrene kan også selv rette henvendelse til åben rådgivning vedr. 

råd og vejledning.  

 

Vi glæder os til at modtage Jeres barn, 

og ser frem til et godt samarbejde. 

 

Med venlig hilsen 

personalet 
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Vi har i børnehaven megen glæde af vores køreveje og de bliver brugt 

flittigt. 

Alle der kører på cykler, løbecykler og lign. skal selvfølgelig have cykelhjelm 

på. Børnehaven har ikke cykelhjelme, p.g.a. flg. : 

 

• Der er ikke meget sikkerhed i hjelme der ikke er specielt tilpasset 

det enkelte hoved, så derfor er det ikke godt når flere bruger samme 

hjelm  

på skift 

• Der er mange udfordringer omkring lus og vi gør meget for at 

bekæmpe dem. Når cykelhjelme skifter hoved ofte, kan lusene også 

følge med !!! 

 

Vi har ikke mulighed for at indkøbe cykelhjelme til alle børn, så derfor vil vi 

bede alle forældre om at medbringe en cyklehjelm som jeres barn kan 

bruge i børnehaven. Hjelmen skal I indstille hjemmefra så den passer helt 

perfekt til jeres barn. Husk også tydeligt navn i / udenpå hjelmen. 

 

Vi håber dette kan øge sikkerheden for børnene yderligere,  

og at det som sidegevinst kan mindske mængden af ” luse bevægelser ”. 

 

Vi vil bede Jer have cykelhjelmene på plads, og kun børn der har egen 

cykelhjelm på, får lov at cykle m.m. i børnehaven. 

 

Vi forventer selvfølgelig at de cykler m.m. der medbringes i børnehaven er i 

sikkerhedsmæssig god stand. Hvis ikke, må de ikke bruges af barnet eller 

andre. 

med venlig hilsen 

personalet i børnehaven 
 

http://shop.dcf.dk/Default.aspx?cid=49&ino=3342
http://shop.dcf.dk/Default.aspx?cid=49&ino=3342
http://shop.dcf.dk/Default.aspx?cid=49&ino=3342
http://shop.dcf.dk/Default.aspx?cid=49&ino=3342
http://shop.dcf.dk/Default.aspx?cid=49&ino=3342
http://shop.dcf.dk/Default.aspx?cid=49&ino=3342
http://shop.dcf.dk/Default.aspx?cid=49&ino=3342
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Kostpolitik for dagtilbudsdistrikt Katrinedal 
 

Er ved at blive redigeret 
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SOLPOLITIK I  

ELVERBO 

 

 

 

 

 
Vi forsøger at give børnene mest mulig skygge ml. kl.12 – 15, men vi ved også at børnene meget 

gerne vil lege og drøne rundt på legepladsen. 

Vi vil derfor henstille til at alle børn har T-shirt og solhat når de er på legepladsen,    

så risikoen for solskoldning m.m. minimeres. 

Husk navn i det hele. 

Børnene vil få at vide at de skal have T-shirt og solhat på, og vil kun få lov at tage det 

kortvarigt af, når vi f.eks. har vandkamp. 

Herunder kan I læse om de anbefalinger Kræftens Bekæmpelse har omkring tøj og 

solhatte: 

Det bedste man kan gøre, er at søge skygge. Har man ikke mulighed for det, eller vil man 

gerne være i solen, skal man bruge tøj, der dækker til knæ og albuer, solhat og 

solcreme.  

Brug hat med bred skygge 

Hvis du er ude mellem 12 og 15, anbefaler Solkampagnen siesta, solhat og solcreme i 

nævnte rækkefølge. Har du ikke mulighed for at være i skyggen, brug da en 

bredskygget hat, der dækker hoved, ører og skygger for ansigt, nakke og hals.  

 

Vi anbefaler ikke kasketter, da de ikke beskytter ører, nakke og hals tilstrækkeligt.   

Tøj er god beskyttelse  

Det er en rigtig god ide at bruge tøj som beskyttelse i solen. Løstsiddende og tætvævet 

tøj af bomuld beskytter bedst. Brug en langærmet T-shirt eller en T-shirt, der dækker 

ned til albuen og bukser, der når under knæet.                                                                                                               

En almindelig bomulds T-shirt giver typisk en beskyttelse på faktor 5-11. 

Solcreme: 

Børnene skal være smurt ind i solcreme hjemmefra, når de kommer i børnehuset.                                

I børnehuset bliver de smurt igen til middag med faktor 30. Vi har solcreme, så det 

behøver børnene ikke have med, kun hvis de skal bruge en speciel solcreme. 
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POLITIK VEDR. BADEREGLER OG DOKTORLEGE 
 

Om sommeren når børnene gerne vil bade/lege med vand, har vi den politik at alle børn skal have 

badetøj/underbukser på. Der må ikke tages billeder af nøgne børn, men der må gerne tages 

billeder af børn der bader/leger med vand, når de har badetøj/underbukser på. 

 

Vi er af den opfattelse, at børn har lov til at finde ud af, at der er forskel på drenge og piger. 

Børnene må gerne lege doktorlege med underbukser på, kysse hinanden og lege kærester. 

 

Børnene har ikke lov til at overskride andre børns grænser, ”pille” ved hinanden, gå nøgne rundt i 

huset eller på legepladsen. 

 

De voksne er meget opmærksomme på, at det enkelte barns grænser ikke overskrides, og at vi 

støtter børnene i at sige fra og beskytte deres egen krop. 

 
                               

 

 


