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BØRNEHAVEN

V E L KO M M E N  T I L 

Daginstitution Munkebo 

”Er vinbjergsneglen den der laver vin?”
Børnehavebarn, 2020
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Kontaktinformation:
Columbus – Klyderne:  24 97 37 21
Columbus – Lappedykkerne:  23 25 34 03
Columbus – Goplerne:  23 25 34 02

Himmelblå – Svalerne:  29 24 22 68
Himmelblå – Haletudserne:  24 49 15 60

Solbakken – Krabberne:  24 97 37 20
Solbakken – Søstjernene:  24 97 37 22

Distriktsleder 0-6 års området– Jesper Hempler:  20 76 28 71
Pædagogisk leder 3-6 års området – Anja Kastrup Jensen:  20 59 66 28

Kære Forældre 
Vi er rigtig glade for, at I har valgt, at jeres barn skal begynde i en af vores dejlige børne-
haver Columbus eller Himmelblå (og herefter Solbakken; storebørnsgruppen). Den nye 
hverdag, I og jeres barn går i møde, vil blive et nyt kapitel i jeres liv, og vi glæder os til at 
være en del af det. Vi ved, det kan være udfordrende at begynde et nyt sted, og der er 
mange nye ting at forholde sig til. Derfor har vi lavet denne folder, hvor I kan få et indblik i 
jeres barns nye hverdag. Vi lægger stor vægt på at skabe rammer, hvor alle børn, forældre 
og personale oplever en god, varm og åben atmosfære, og vi tror på, at et godt personale- 
og forældresamarbejde er afsættet for en tryg, lærerig og rar hverdag for børnene - trygge 
forældre giver trygge børn. Vi glæder os til at lære jer at kende, og vi håber, vi må få et 
godt samarbejde til gavn og glæde for jeres barn.

I børnehaverne Columbus, Himmelblå og Solbakken vil I blive mødt af engagerede og  
imødekommende voksne, der alle tager et ansvar for at gøre en forskel i jeres barns 
hverdag. Vi lægger vægt på at skabe de bedste rammer for at kunne give jeres barn en tryg 
start på livet, og en hverdag i et børnefællesskab, der er præget af nærvær, deltagelse og 
tryghed. På www.aula.dk kan I læse mere om vores pædagogiske grundlag og værdier, som 
er selve afsættet for vores pædagogiske læreplan.
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Åbningstider:
Mandag-torsdag:  06.15 – 16.30
Fredag:   06.15 – 16.00

Børnehavernes struktur:  
Daginstitution Munkebo består af tre børnehavegrupper, hhv. Columbus, Himmelblå og 
Solbakken. Himmelblå består af to grupper; Svalerne og Haletudserne, og i Columbus er 
der tre grupper; Klyderne, Goplerne og Lappedykkerne. Det sidste år, inden skolestart, 
kommer børnene ned i Solbakken, som består af to grupper; Krabberne og Søstjernerne. 

Daginstitution Munkebo står overfor en spændende proces omkring etablering af en ny 
bæredygtig institution (Børnenes By), som forventes at stå færdig i 2022. 
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Værdier i Daginstitution Munkebo:
Daginstitution Munkebo er børnenes institution, og når vi handler og skaber mulighed for 
deltagelse, bestræber vi os på at gøre dette med udgangspunkt i et børneperspektiv. Det 
gode børneliv er et liv med plads, tid og ro til at være barn, og med et nært og tillidsska-
bende pædagogisk personale, som giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne 
lære og udvikle sig.

Alle børn er unikke personer med hver deres særlige forudsætninger, behov og poten-
tialer. Vi støtter børnene i deres mulighed for at handle aktivt i eget liv, og vi giver børnene 
mulighed for at skabe deres eget liv afhængigt af individuel robusthed og kompeten-
cer. Børnene betragtes som kompetente og selvstændige, samtidig med de har brug for 
omsorg, udfordringer, positive forventninger, anerkendelse og tillid fra det pædagogiske 
personale. Det betyder, at vi eksempelvis respekterer børnenes valg af relationer, og itale-
sætter det gode i både børn og forældre.

Som alle andre dagtilbud i Danmark er vi i Daginstitution Munkebo forpligtet til at arbej-
de med afsæt i de Styrkede Pædagogiske Læreplaner, som blev udrullet ved lov i 2018. 
Nogle af de centrale elementer i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan er, at barnets egen 
nysgerrighed, børnenes egne fællesskaber og legen skal være styrende for det pædagogi-
ske hverdagsliv. Det pædagogiske personale planlægger og udfører deres hverdagsrutiner 
og aktiviteter med afsæt i læreplanstemaerne (den ydre røde kant i figuren til venstre), og i 
det pædagogiske grundlag (den inderste kerne i figuren til venstre).
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Overgang fra dagpleje/ 
vuggestue til børnehaven:
Ved behov afholdes der et overleveringsmøde, men alle tilbydes en opstartssamtale ca. 3 
måneder efter start i børnehaven. Den voksne, som er primær voksen på barnet under op-
starten i børnehaven, besøger dagplejen/vuggestuen én gang for at møde barnet i kendte 
rammer før det starter. Inden start i børnehaven kommer barnet endvidere på besøg med 
dagpleje/vuggestue for at se de nye rammer med en kendt voksen. Endelig når barnet 
også at komme på besøg i børnehaven sammen med sine forældre. Målet med besøget 
inden børnehavestart er dels at møde barnet i kendte rammer inden børnehavestarten, 
og herigennem skabe den størst mulige tryghed og tillid, men også for at få nogle ord på 
barnet fra de voksne, som kender barnet så godt.
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Solbakken/storebørnsgruppen: 
I storebørnsgruppen har vi et meget positivt samarbejde med Munkebo skole – et sam-
arbejde, som stadig er i udvikling. Børnene besøger skolen adskillige gange det sidste år 
inden skolestart, og indskolingslærerne besøger ligeledes vores to skolegrupper (Søstjer-
nerne og Krabberne) inden skolestart. 

Fra sommerferien og frem til jul er vi i Solbakken, hvor vi ikke stiller høje krav til børnene. 
Fra nytår og til sommerferien stiller vi stadig større krav i forhold til selvhjulpenhed og til 
aktiviteter, som børnene hhv. kan og skal deltage i. 

I Solbakken bliver vi i løbet af året invitereret til forskellige arrangementer på Munkebo 
Skole, eksempelvis teater. Forældrene bliver invitereret til infomøder i børnehaven og på 
skolen, hvor både skolens og børnehavens medarbejdere deltager. Endelig har børnene  et 
par måneder før skolestart nogle dage i klassen på skolen, hvor de følger skolens dagsryt-
me, og hvor 0. klasselærerne står for dagen. Derudover har børnene nogle dage i SFO’ens 
lokaler, hvor vi også følger skolens dagsrytme. I Columbus og Himmelblå besøger børnene 
ligeledes Solbakken, og de får besøg af dens medarbejdere inden start i Solbakken, for på 
denne vis at give børnene et godt kendskab til de voksne inden storegruppestart. 
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Forældresamarbejde:
Det er et fælles voksenansvar, at børnene trives, og af samme grund ser vi jer forældre 
som de vigtigste personer i børnenes liv. Vi har fokus på at have positive forventninger 
til alle forældre samt skabe et tæt forældresamarbejde, da trygge forældre forplanter sig 
til børnene og giver trygge børn. Trygge børn er afsættet for al trivsel, udvikling, sundhed 
og læring. Vi tilstræber daglige dialoger med jer forældre omkring barnets adfærd, og er 
nysgerrige på hvad I forældre ser og oplever derhjemme. 

Hverdagen i børnehaven:
Kl. 06.15 Børnehusene åbner. Børnene medbringer selv morgenmad.

Kl. 07.00   Børnene går ud på deres stuer sammen med det faste personale på stuen. 
Der er nu mulighed for leg, læsning og selvvalgte og vokseninitierede  
aktiviteter.

Kl. 07.45   Vi går på legepladsen (hvis ikke vi ér ude) – og de voksne, som er ude,  
igangsætter lege.

Kl. 09.00  Børnene bliver tilbudt mad fra egen madpakke.

Kl. 09.30   Dagsaktiviteterne begynder. Det kan være sang og musik, kreative aktiviteter, 
gåture, leg på legepladsen, gymnastik osv. Vekselvirkning mellem fri leg og 
voksenstyrede aktiviteter. 

Kl. 11.00   De medbragte madpakker spises, og når vejret tillader det, spiser vi ude.

  Herefter er det tid til leg ude på legepladsen, hvor der sker en vekselvirkning 
mellem voksenstyrede og børnestyrede aktiviteter.

 De børn, der stadig har brug for middagssøvn, tilbydes et hvil. 
 Eftermiddagsmad fra egen madpakke.
 Resten af eftermiddagen leger vi ude, hvis vejret tillader det.

Kl.16.30  (kl. 16.00 om fredagen) Børnehusene lukker.
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Praktiske informationer: 
Aflevering: 

For jeres barn er det vigtigt, at I som forældre får sagt ordentligt farvel, når I går. Sørg 
derfor for, at I får sagt godmorgen til personalet sammen med jeres barn, så jeres barn 
ved, hvem der er i børnehaven den morgen. Det giver barnet tryghed. Fortæl personalet 
når I går, så vi kan hjælpe jeres barn med at sige farvel og få vinket til jer. Den største del 
af samarbejdet med jer forældre foregår, når børnene bliver afleveret og hentet. Det er 
på disse tidspunkter, man får givet beskeder til hinanden. Hvis der er sket noget specielt 
hjemme, fx sygdom i familien, I forældre har fået nyt arbejde, eller barnet har sovet dårligt 
eller lignende - alt sammen noget, som kan påvirke barnets dag i institutionen, og er af 
betydning for personalet, så de kan være ekstra opmærksomme på barnet i løbet af dagen. 
Det kan også være en sjov oplevelse, som personalet kan glæde sig over sammen med 
barnet. Vi opfordrer til at få talt med personalet med det samme, hvis der er noget, I undrer 
jer over. Hvis I har behov for en længere og dybere snak med personalet, kan I aftale en tid 
med en af stuens medarbejdere. Så har både I og personalet mulighed for at sidde i rolige 
omgivelser og få talt sammen. 

Garderobe:

Fast i garderoben (med navn i): 
• 2 par underbukser, 2 undertrøjer, og 2 T-shirts.
• 2 par bukser (om sommeren også shorts),  3 par strømper, 2 langærmede trøjer,  

1 sæt regntøj, 1 sæt termotøj.
• Gummistøvler, sko.

I vinterhalvåret:
• Flyverdragt, hue og handsker, vinterstøvler, varm trøje, sutsko.
• Gerne ekstra flyverdragt, hvis I har.

Fødselsdage:

Kun 1 sød ting med til fødselsdag. Vi fejrer børnene med flag og fødselsdagssang. Hvis 
barnet har fødselsdag i en weekend/helligdag/ferie, aftales det med personalet, hvornår vi 
fejrer dagen.

     Lasse
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Fridage og ferie:

Daginstitution Munkebo holder helt lukket Grundlovsdag d. 05.06, samt d. 24.12. Dagen 
efter Kr. Himmelfart, og dagene mellem jul og nytår, afvikler medarbejderne ferie/afspad-
sering. Vi tilbyder pasning til børn, hvis forældre ikke har andre muligheder på disse dage 
– dog kun efter forudgående aftale. Vi har fællespasning i uge 7, i påsken, i sommerferien 
og i uge 42. Husk at melde ferie på Aula (se nedenfor).

At gå i børnehave er hårdt arbejde. Mange børn har en ’arbejdsdag’ der er længere end for-
ældrenes, idet forældrenes ’rejsetid’ kommer oveni. Som barn kan det være udfordrende 
at overskue en hverdag fyldt med mange andre børn og voksne. Der er en hverdagsrytme 
og praksis, som skal følges, og på den baggrund bliver man træt. Børn har brug for pauser – 
ferier, hvor hverdagen ikke er fyldt op med faste rutiner og skemaer, som skal følges. Børn 
beder ikke om ferie – de har brug for ferie. 

Madpakke: 

I børnehaven anbefaler vi, at I forældre laver 
madpakker med afsæt i Fødevarestyrelsens 
anbefalinger. Vores erfaring er, at rugbrødsmadder, 
grøntsager og eventuelt lidt frugt er det, som 
børnene helst vil spise, ligesom det giver 
godt brændstof til en legende børnemave. 
Det, der ligger i madpakken, er noget I har besluttet 
er godt for jeres barn. Vi blander os derfor ikke i rækkefølgen 
af, hvordan det bliver spist. Dog opfordrer vi til, at brødet bliver spist først.

Både formiddagsmaden, frokosten og eftermiddagsmaden består af madpakker hjemme-
fra. Vi opfordrer jer forældre til at minimere desserter som frugt, bær, ostehaps, grinebid-
der og lignende. Vi frabeder os slik, kage, mælkesnitter mv. i madpakken. Spørg endelig til 
børnehavens anbefalinger for en god og næringsrig madpakke hos stuens medarbejdere, 
samt lad jer inspirere på www.altomkost.dk og nedenstående kostråds-oversigt fra Føde-
varestyrelsen. 
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Aula: 

Som forældre skal I bruge Aula i dagtilbud. Har I børn i skolen, vil I fremadrettet få al infor-
mation om både dagtilbud og skole i Aula via det samme login.

I Aula bedes I som forældre indtaste barnets hentetider og fravær, eller I kan se billeder 
sammen med barnet hjemme. Som forældre vælger I selv, hvad I vil notificeres om. Aula 
erstatter ikke den daglige mundtlige kommunikation, men giver medarbejdere og foræl-
dre en let og sikker platform til at samarbejde om barnet og hverdagen, når billeder eller 
beskeder er bedre. 

Sådan kommer I i gang med Aula:
I finder indgangen til Aula via https://aula.dk, eller henter Aula App’en til mobil eller tablet 
(App Store eller Google Play). Har I et barn i skolen, skal I bruge det samme Uni-login, og 
I vil efter den 11. januar se information om jeres børn i dagtilbud og skole i Aula. Det er 
vigtigt, at I som forældre, i så god tid som muligt, indberetter alle ændringer i ugeskemaer, 
mødetider, sygdom og ferie til institutionen. Den elektroniske registrering har bl.a. til for-
mål at spare personalet tid, som i stedet kan anvendes på samværet med jeres børn. Det 
er derfor en rigtig god ide at vænne sig til at bruge Aulas funktioner, som jo også er den 
platform, hvor I kan orientere jer om, hvad der foregår i barnets hverdag i institutionen.

Hjernen og Hjertet:

Hjernen og Hjertet (Rambøll) er en digital løsning, som bruges på 0-6 års området og i 
forbindelse med overgangen fra børnehave til skole. I Daginstitution Munkebo bruger vi 
Hjernen og Hjertet til at vurdere barnets læring, trivsel og udvikling. Vurderingen foreta-
ges af de pædagogiske medarbejdere på dit barns stue, og I vil også blive spurgt om jeres 
vurdering af jeres barn.
          
Formålet med Hjernen og Hjertet er: 
• At understøtte samarbejdet og dialogen med jer om barnets læring, trivsel og udvik-

ling.
• At udvikle den pædagogiske praksis med børnene i dagtilbuddet og hermed kvalifice-

re kvalitet og service på området. 
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Systemet er modulopdelt, og i Kerteminde Kommune er det besluttet at arbejde med 
følgende moduler: 
• TOPI – tidlig opsporing af børn i udsat position – To gange årligt vil samtlige børn i 

Kerteminde Kommune indenfor 0-6 års området trivselsmåles. I vil blive inviteret til 
dialogmøde ang. jeres barn hvis vi vurderer, at der er grund til bekymring for jeres 
barns udvikling og trivsel – evt. med tværfaglige samarbejdspartnere. 

• Dokumentation, tilsyn og evaluering.
• Læreplaner - Læreplansmodulet hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med 

den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammen-
hæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, 
læring, udvikling og dannelse.

• Sprogvurdering - Det er fundamentalt for jeres barns personlige og sociale udvikling, 
at jeres barn er i stand til at bruge sproget til at kommunikere og give udtryk for egne 
behov, følelser og holdninger. Sprogvurderingen bruges til at vurdere jeres barns 
sproglige udvikling, og første vurdering sker fra barnet er 2,8-3,4 år. Derefter kan der 
være sproglige opfølgninger. Endelig sprogtestes barnet også i Solbakken. 

• Dialog – I arbejdet med barnets læring, udvikling og trivsel er aktiv inddragelse af 
forældrene vigtig. Dialogvurderingen har til formål at danne grundlag for samtalen 
mellem hjem og dagtilbud om barnets generelle udvikling og trivsel, og den kan 
ligeledes benyttes i udviklingen af pædagogiske forløb, målrettet det enkelte barn og 
børnegruppens behov.

• Motorik –  Forskning viser en klar sammenhæng mellem børns koncentration og 
læring og deres motoriske udvikling og fysiske aktivitets- og bevægelsesniveau. Med 
motorikvurderingen kan fagpersonalet arbejde struktureret med barnets bevægelse 
og motoriske evner.

• Forældreportalen – Forældreportalen giver jer adgang til relevante og fagrelaterede 
oplysninger om jeres barn. Forældreportalen bruges blandt andet til at dele viden om  
barnets læring, sundhed og trivsel, og i forbindelse med indhentning af samtykke til 
videregivelse af oplysninger om jeres barn.

Forsikring: 

Kerteminde Kommune har ikke en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker hændelige ulyk-
kestilfælde i kommunens institutioner og skoler. Vi opfordrer derfor til, at I som forældre 
tegner en ulykkesforsikring på jeres barn.



Pædagogfaglig leder 3-6 års området
Anja Kastrup Jensen
anje@kerteminde.dk

Børn, familie og dagtilbudsafdelingen
Daginstitution Munkebo
Lindøalleen 77
5330 Munkebo


