
Velkommen i

Lidt om dit barns nye dagligdag,
huset, vores organisering og

pædagogiske principper. 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Med denne folder får du svar på de ting vi ved mange forældre efterlyser, når deres barn 
starter hos os.



•	 Se	mig	som	den	jeg	er
•	 Lad	mig	høre	til	ligesom	dig
•	 Vis	mig	hvem	jeg	kan	blive
•	 Giv	mig	passende	udfordringer

VORES PEJLEMÆRKER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER: VORES PEJLEMÆRKER
Alt	hvad	vi	gør	her	 i	huset	udspringer	af	vores	pædagogiske	principper.	Derfor	kalder	vi	dem	også	vores	pe-
jlemærker.	De	er	udarbejdet	af	personalet	i	BørneUniverset	med	afsæt	i	Jan	Tønnesvangs	”Selvets	fire	rettighed-
er”	og	vi	bruger	dem	som	rettesnor	for	vores	pædagogiske	praksis:	

SE MIG SOM DEN JEG ER

•	 Vi	viser	at	alle	følelser	er	ok.
•	 Vi	hjælper	barnet	med	at	hævde	sig	selv	på	
	 en	sund	måde.
•	 Vi	hjælper	barnet	med	at	lære	sine	følelser	
	 og	behov	at	kende.

LAD MIG HØRE TIL LIGE SOM DIG

•	 Vi	sikrer,	at	alle	børn	kan	deltage	ud	fra	egne	
	 præmisser.
•	 Vi	lader	børn	opleve,	at	de	har	betydning	
	 og	kan	bidrage.
•	 Alle	børn	skal	have	flere,	alsidige	lege-
	 relationer.
•	 Vi	konflikthåndterer	i	vi ét	for	at	undgå	
	 at	placere	skyld	og	skam.	
•	 Vi	følger	altid	op	på	en	konflikt	for	at	hele	op	
	 og	skabe	læring.
•	 Vi	siger	hvad	vi	ser,	ikke	hvad	vi	synes.
•	 Vi	understøtter	børns	legekompetencer	så	de	
	 har	mange	forskellige	deltagelsesbaner	ind	i	
	 fællesskabet.
•	 Alle,	der	kommer	i	BørneUniverset,	skal	føle	
	 sig	velkommen.

VIS MIG HVEM JEG KAN BLIVE

•	 Vi	går	foran	og	er	gode	rollemodeller.
•	 Vi	sikrer,	at	alle	børn	får	lov	til	at	gå	foran	og			
lære	fra	sig.
•	 Vi	arbejder	med	tydelige	deltagelsesbaner	for		
	 alle	børn.
•	 Vi	arbejder	med	klare	pædagogiske	mål.

GIV MIG PASSENDE UDFORDRINGER

•	 Vi	respekter	barnets	behov	for	små	pauser	og	
	 tænker	dem	ind	i	vores	indretning	og	orga-		
	 nisering	i	hverdagen.
•	 Vi	understøtter	børns	læring	gennem	et	med-
	 spillende	modspil.	
•	 Vi	arbejder	målrettet	med	fokus	på	det	
	 enkelte	barn	og	børnegruppens	nærmeste	
	 udviklingszone.
•	 Vi	tilrettelægger	dagen	så	der	er	god	balance	
	 mellem	læren	og	væren.
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KONTAKTVOKSNE
Fælles	for	alle	grupper	er,	at	de	har	faste	kontaktvoksne,	der	har	det	primære	ansvar	for	dit	barns	udvikling	og	
trivsel	i	BørneUniverset.	Det	er	også	de	faste	voksne	på	stuen,	der	står	for	kontakten	til	forældre.	Dette	betyder	
selvfølgelig	 ikke,	at	det	resterende	personale	 ikke	stadigvæk	står	til	rådighed	for	snak	og	beskeder,	men	den	
primær	forælder	kontakt	tilfalder	de	voksne,	der	er	tilknyttet	dit	barns	gruppe.	

Hver	gruppe	har	et	fast	rum,	hvor	de	i	grupperne	holder	samling,	spiser	og	afholder	gruppedage	1-2	gange	om	
ugen.	

HVERDAGENS LÆRING
Du	vil	opleve,	at	vi	i	BørneUniverset	dagen	igennem	har	mange	af	de	samme	rutiner.	Dels	hjælper	det	børnene	
med	at	skabe	overblik	og	genkendelighed	i	et	stort	fællesskab,	dels	ligger	der	en	masse	skjult	læring	i	hverdagens	
rutiner.		De	daglige	rutiner	med	modtagelse,	garderobe,	måltider,	toiletbesøg,	bleskift	og	middagslur	udgør	både	
tids-	og	indholdsmæssigt	en	meget	stor	del	af	hverdagen	for	børnene.	Her	har	børnene	mulighed	for	at	tilegne	
sig	mange	færdigheder	–	fx	selv	tage	tøj	af	og	hænge	i	garderoben,	hjælper	med	at	dække	rullebord	osv.
	
En	af	grundene	til,	at	de	daglige	rutiner	sætter	turbo	på	børnenes	læring,	er,	at	de	er	meningsfulde.	Det	er	logisk	
og	giver	umiddelbart	mening	for	børnene,	at	de	fx	skal	dække	bord,	før	de	kan	spise.	Børn	vil	rigtig	gerne	være	
nyttige.	Selv	de	yngste	vil	gerne	bidrage	og	være	nogen,	som	giver	noget	til	fællesskabet	og	hinanden.	Og	alt	
det	får	man	foræret	med	de	pædagogiske	rutiner.

Læs	mere	om	hverdagens	læring	her.

RAMMERNE
I	BørneUniverset		har	vi	vuggestue	for	de	0-3	årige,	børnehave	med	mellemgruppe	for	de	3-4	årige	og	en	stor-
børnsgruppe	for	de	kommende	skolebørn.	

Vores	 afdeling	 består	 af	 to	 huse,	 A	 og	 B,	 med	 gode	 udefaciliteter,	 som	 udover	 to	 store	 legepladser	 med	
legeredskaber	og	gynger	også	har	bålplads,	 fodboldbane,	 skovområde	og	”Den	Hvide	Hest”;	vores	værksted,	
hvor	der	er	mulighed	for	at	snitte,	hamre	og	banke	søm	i.		Vi	benytter	vores	udeomgivelser	hver	dag	og	vi	er	
ude	i	al	slags	vejr.

ORGANISERING AF BØRNEGRUPPER
Vi	har	inddelt	vores	to	huse	på	følgende	måde:

	 3	vuggestuegrupper	 	 	 	 	 	 	 	 2	mellegrupper
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	storbørnsgruppe

A B
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LÆREPLANER
Alle	vuggestuer	og	børnehaver	skal	lave	en	skriftlig	pædagogisk	læreplan,	som	er	udgangspunkt	for	det	pæda-
gogiske	arbejde	i	hverdagen.

I	BørneUniverset	arbejder	alle	børnegruppe	med	læreplanstemaer	i	perioder	på	4-6	uger.		Der	udarbejdes	mål	
for	hver	periode	indenfor	for	hverdagens	læring	og	aktiviteter	der	knytter	sig	til	det	aktuelle	læreplanstema	(	Se	
afsnit	om	hverdagen	læring	på	forrige	side).	

I	vores	læreplan	kan	du	inden	for	hvert	læreplanstema	gå	ind	under	forældrepunktet	og	læse	om,	hvordan	du	
som	forældre	kan	understøtte	dit	barns	udvikling.	

Se	mere	her:	Her	indsættes	link	til	læreplan

•	 Tilskynd	dit	barn	til	at	sige	”	goddag	og	farvel”	og	vær	selv	en	god	rollemodel	for	dette.

•	 Gør	madpakken	børnevenlig.	Undgå	højt	belagt	smørbrød,	åbn	ostehapsen	lidt,	lav	et	lille	hul	i	man-	

	 darinen,	vælg	en	madkasse	dit	barn	selv	kan	åbne.

•	 Sørg	for	nemt	tøj	med	god	pasform	så	dit	barn	kan	bevæge	sig	frit.	

•	 Brug	bukser	med	elastik	når	du	renlighedstræner	dit	barn	(så	er	det	nemmere	og	hurtigere	at	komme	

	 på	wc).

•	 Vælg	sko	med	velcrolukning	-	medmindre	dit	barn	selv	kan	binde	sløjfer.	

•	 Ryd	op	i	garderoben	sammen	med	dit	barn.	Det	gør	det	nemmere	i	hverdagen	at	finde	det	tøj	dit	

	 barn	skal	bruge.	Undgå	store	tasker	i	garderoben.

•	 Tilskynd	dit	barn	til	at	rydde	op	efter	sig	når	du	henter.

•	 Sørg	for	at	barnets	tøj	passer	til	årstiden	og	ikke	er	for	småt.

•	 Vis	dit	barn	hvor	du	lægger	tøjet	i	garderoben	så	er	det	nemmere	for	dit	barn	at	finde	det	frem	når	

	 det	skal	bruges.

•	 Lær	dit	barn	hvordan	man	behandler	bøger	så	de	holder	længe.

•	 Tusser	er	sjove	at	tegne	med	–	når	de	virker!	Lær	dit	barn	at	sætte	prop	på	tusser.

•	 Dit	barn	skal	ved	skolestart	selv	kunne	klare	toiletbesøg.	Begynd	træning	i	god	tid!

•	 Tilskynd	dit	barn	til	selv	at	pudse	næse,	vakse	hænder	osv.	når	det	er	tiltrængt

•	 Lad	dit	barn	indtage	BørneUniverset	på	egne	ben	og	lad	selv	børnene	lægge	deres	mad	på	køl.

 TIPS & TRICKS
Al	 forskning	 peger	 på,	 at	 selvhjulpenhed	 giver	 gladere	 børn.	
I	BørneUniverset	samler	vi	på	gode	oplevelser	og	ønsker	et	robust	
fællesskab.		Herunder	følger	lidt	tips	&	tricks	som	kan	hjælpe	dit	barn	

med	at	mestre	sin	hverdag	i	BørneUniverset,	blive	selvhjulpen	og	tage	
aktivt	del	i	fællesskabet.

Alle	dage	er	forskellige,	nogen	gange	skal	det	gå	rigtig	hurtigt,	derfor	er	nedenstående	til	inspiration,	når	I	har	
god	tid	:-)

Se	filmen	”så	la’	dog	barnet”	(indsæt	link)

4



INDKØRING AF DIT BARN I BØRNEUNIVERSET
Du	modtager	inden	start	i	BørneUniverset	et	velkomstbrev	med	information	om	personalet	og	gruppen,	dit	
barn	skal	gå	i.	

Den	første	dag	I	er	her,	tager	vi	en	introsamtale	om	de	specifikke	ting	i	forhold	til	dit	barn,	så	vi	kan	lære	det	at	
kende	og	skabe	den	bedst	mulige	start	for	barnet.

Efter	3-4	måneder	får	du	tilbudt	en	opfølgende	samtale,	hvor	vi	taler	om,	hvordan	du	og	dit	barn	har	oplevet	
den	første	tid	i	BørneUniverset.	I	Lystrup	Dagtilbud	bliver	alle	børn	sprogvurderet,	når	de	er	3,4	år,	og	denne	
tager	vi	i	forbindelse	med	den	opfølgende	samtale.

Den	gode	kommunikation	er	vigtig	i	dagligdagen,	for	at	barnet	oplever	en	sammenhæng	og	et	tillidsfuldt	samar-
bejde	mellem	BørneUniverset	og	hjemmet.	Det	er	vigtigt,	at	vi	får	sagt	ordentlig	goddag	og	farvel	til	hinanden	
–	både	voksne	og	børn.	

Børn	har	forskellige	behov	i	forhold	til	afskeden,	og	vi	står	til	rådighed	med	hjælp	og	støtte,	hvis	det	er	svært.	

Hvis	barnet	hentes	af	en	anden	voksen	end	mor	og	far,	er	det	vigtigt,	vi	får	besked.

FORÆLDRESAMARBEJDE
I	BørneUniverset	ønsker	vi	en	åben	og	direkte	dialog	med	
jer	 forældre.	 Det	 har	 stor	 betydning	 for	 barnet,	 at	 det	
oplever,	vi	møder	hinanden	på	en	god	måde.	At	vi	altid	
siger	godmorgen	og	farvel	til	hinanden,	at	vi	taler	med	
hinanden,	 hvis	 noget	 bekymrer	os	og,	 at	 vi	 griner	og	
pjatter	med	hinanden	i	hverdagen.	Når	barnet	ser,	at	
vi	 samarbejder,	 skabes	 der	 en	 rød	 tråd	 fra	 hjem	 til	
institution,	som	er	en	vigtig	medvirkende	faktor	for	
barnets	tryghed,	trivsel	og	udvikling.	

Som	forælder	har	du	ekspertviden	på	netop	dit	barn	–	vi	
ansatte	i	BørneUniverset	har	en	bred	faglig	viden	om	børn	
generelt.	 	Samarbejdet	handler	om,	at	kombinere	disse	to	
perspektiver	på	barnet	og	i	fællesskab	understøtte	barnets	
trivsel	og	udvikling.

FORÆLDRERÅDET
I	BørneUniverset	har	vi	et	forældreråd	bestående	af	
fem	ordinære	forældrerådsmedlemmer,	en	medar-
bejderrepræsentant	og	den	pædagogiske	leder.	

Der	er	valg	til	forældrerådet	en	gang	om	året	i	
september.	

BLA BLA
BLA BLA BLA
BLA BLA
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KOMMUNIKATION OG INFORMATION

Børneintra – den daglige opslagstavle: 
Vi	 dokumenterer	 hverdagen,	 vores	 pædagogiske	 fokus	 og	 små	
oplevelser	 fra	dagen	via	børneintra.	Derfor	er	det	vigtigt	at	du	
hurtigt	 ved	 opstart	 downloader	 børneintra	 app’en	 på	 telefon,	
tablet	eller	pc.	Den	findes	både	til	iOS	og	Android.

Her	 finder	du	BørneUniversets	hjemmeside	 samt	 forældreintra,	
som	du	skal	logge	på.	Her	lægger	personalet	billeder	og	beskriv-
elser	af	det	pædagogiske	arbejde.	Det	er	også	her	du	melder	fe-
rie/sygdom/fridage	 for	 dit	 barn.	 Intra	 opdateres	 hver	 dag.	 Du	
modtager	en	kode	til	børneintra	den	første	dag	i	BørneUniverset.

Den daglige snak:
Vi	kan	altid	afholde	samtaler,	når	du	har	et	ønske	eller	behov	for	
det.

Snak om dit barn:
De	faste	voksne	på	stuen	har	ansvaret	for	kontakten	til	dig	og	barnets	kontaktpædagog	har	det	primære	ansvar	
for	dit	barns	udvikling	og	trivsel.	Vi	har	altid	tid	til	en	kort	snak	om	dagen	og	barnets	trivsel.		Er	der	brug	for	en	
længere	samtale	aftaler	vi	et	tidspunkt	for	dette.

Forældresamtaler:

•	 Opstartssamtale	den	dag	dit	barn	starter	i	BørneUniverset.

•	 Når	dit	vuggestuebarn	har	gået	i	BørneUniverset	i	2-3	måneder	afholder	vi	en	status-	og	udviklings-

	 samtale.

•	 Når	dit	børnehavebarn	har	gået	i	BørneUniverset	i	2-3	måneder	afholder	vi	en	samtale.	

•	 Når	barnet	er	ca.	2,6	år	afholder	vi	en	status-/udviklingssamtale.

•	 Når	barnet	er	ca.	3,4	laver	vi	en	sprogvurdering.

•	 I	november	måned,	kort	før	skoleindskrivningen,	afholder	vi	status-	og	udviklingssamtaler	med	

	 forældre	til	kommende	skolebørn.

Nyhedsbreve:
Udkommer	 ca.	 hver	 tredje	måned.	Disse	 lægges	på	 intra	og	
deles	rundt	i	papirform.

Ferie:
Det	er	meget	vigtigt,	at	du	indberetter	ferie	i	frem-
mødekalenderen	på	børneintra	og	overholder	de	
deadlines,	der	er	i	forbindelse	med	dette.	

På	den	måde	kan	BørneUniverset	få	et	realistisk	billede	
af	børnefremmødet	i	ferieperioder	og	afsætte	pas-
sende	personaleressourcer.
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Forældretilfredshedsundersøgelse

D i n	
feedback	er	vigtig	i	ind-

satsen	 for	 at	 forbedre	 kvaliteten	
i	 tilbuddene.	 Derfor	 undersøger	 Aarhus	

Kommune	hvert	andet	år	forældrenes	tilfreds-	
hed	med	deres	barns	eller	børns	dagtilbud,	skole,	

SFO	eller	klub.	
	
Du	kan	bidrage	ved	at	give	din	mening	til	kende.	Dine	svar	
vil	blive	brugt	af	den	lokale	ledelse	til,	 i	samarbejde	med	
personalet	og	forældre,	at	udvikle	og	forbedre	kvaliteten	
i	institutionens	tilbud.	Alle	besvarelser	er	naturligvis	ano-
nyme.

	 For	 at	 det	 endelige	 resultat	 er	 brugbart,	 er	 det	
meget	vigtigt	med	en	høj	 svarprocent.	Der-

for	 forventer	 vi,	 at	 du	 deltager,	 så	 vi	
løbende	kan	justere	og	udvikle	

BørneUniverset.

MAD I BØRNEUNIVERSET
Vi	følger	Sundhedsstyrelsens	anbefalinger	vedr.	mad	og	drikke	til	småbørn.

Dit	barn	skal	hver	dag	medbringe	2	madpakker:

•	 En	frokostmadpakke	bestående	af	god,	sund	og	mættende	mad.	
	 (Husk	tydeligt	navn	på	madkasse)
•	 En	eftermiddagsmadpakke	som	fx	kan	være	frugt,	grønt	og	
	 brød.

Tur-madpakke
Når	vi	tager	på	planlagte	ture	ud	af	huset	skal	dit	barn	medbringe	
en	tur-madpakke.	En	tur-madpakke	består	af	mad	i	engangsem-
ballage	som	fx	en	pose	med	mad,	der	er	nemt	at	spise	med	fing-	
rene	og	ikke	kræver	bestik.	Gerne	frugt	og	grøntsager.	

BørneUniverset	sørger	for	vand	og	mælk	til	børn	under	
1	år.

Spørg	evt.	personalet,	hvis	du	har	brug	for	inspiration	til	
gode	madpakker.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Fødselsdage: 
Vi	vil	rigtig	gerne	være	med	til	at	fejre	dit	barn,	når	det	har	fødselsdag.	Både	her	i	huset	og	på	
besøg	hjemme	hos	jer.	Hvis	vi	bliver	inviteret	hjem	til	fødselsdag,	vil	vi	gerne	at	det	bliver	på	
gruppedagen.	Holder	vi	fødselsdagen	i	BørneUniverset	kan	det	blive	på	alle	ugens	dage.	I	
begge	tilfælde	er	det	vigtigt,	at	du	aftaler	det	med	personalet.	For	vuggestuebørn	anbe-
faler	vi	at	holde	fødselsdagen	her	i	huset	på	stuen,	hvor	barnet	går.	Tal	med	personalet	
så	vi	i	fælleskab	kan	aftale	hvad	der	passer	netop	til	dit	barn.	

Sukkerfri:
Vi	beder	om,	at	du	ikke	serverer	sukkerholdige	madvarer	som	kage,	is,	slik,	sodavand	m.m.	i	
forbindelse	med	dit	barns	fødselsdagsfest.	Tal	evt.	med	personalet	for	inspiration	til	mad	til	
fødselsdagsfester.	

        

Dit	barn	må	gerne	medbringe	eget	legetøj	i	BørneUniverset,	men	det	medbringes	på	
eget	ansvar.	Det	er	vigtigt,	at	du	overvejer,	hvilket	legetøj	barnet	må	tage	med,	da	

der	er	en	risiko	for	at	legetøjet	kan	blive	væk	eller	gå	i	stykker.	

Samtidig	har	vi	også	den	holdning,	at	alt legetøj i Børne- 
Universet er delelegetøj.	 Dette	 kan	 være	 svært	 for	 et	
barn	på	4	år,	der	passer	godt	på	sit	legetøj	og	kan	medføre	
frustration	 og	 unødige	 konflikter.	 Derfor	 er	 det	 vigtig,	
at	du	som	forælder	tager	et	medansvar	og	en	nøgtern	
vurdering	inden	du	sender	dit	barn	afsted	med	legetøj.

•	 Husk	at	skrive	navn	på	legetøjet.	
•	 Dit	barn	må	ikke	medbringe	støvgenerende	legetøj.	
•	 Vi	bruger	ikke	tid	på	at	lede	efter	privat	legetøj,	som	er	blevet	væk.
•	 I	perioder	kan	vi	finde	på	at	holde	”medbragt	legetøj	fri”.

Skiftetøj:
Da	vi	er	ude	i	al	slags	vejr	året	rundt,	er	det	vigtigt	både	at	have	skiftetøj	med	samt	overtøj	og	fodtøj,	der	passer	
til	årstiden.		

Bleer:
Børn	op	til	3	år	får	bleer	i	BørneUniverset.	Når	dit	barn	er	fyldt	3	år	skal	du	selv	medbringe	bleer.

Medbragt legetøj:
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Oprydning:
I	BørneUniverset	er	oprydning	en	del	af	de	pædagogiske	aktiviteter.	Derfor	hjælper	vi	altid	hinanden	med	at	
rydde	op	efter	leg.	Som	forælder	kan	du	støtte	op	om	dette	ved	at	hjælpe	dit	barn	med	at	holde	orden	i	sit	
garderoberum	og	opmuntre	dit	barn	til	at	rydde	op	efter	sig,	når	I	skal	hjem.

Syge børn:
Det	kan	være	svært	at	vurdere	om	morgenen	om	ens	barn	er	helt	rask	til	at	komme	
af	sted.	Vi	oplever	ofte	at	børn	kan	virke	friske	om	morgenen	og	formiddagen	og	
så	udvikle	feber	eller	andet	i	løbet	af	dagen.	Bliver	dit	barn	syg	vil	vi	ringe	efter	dig.

Syge børn modtages ikke.	Når	barnet	ikke	er	rask	har	det	brug	for	den	ro	og	om-
sorg,	der	er	i	hjemmet,	så	det	kan	blive	rask	igen.	Barnet	skal	kunne	deltage	i	daglig-

dagen	på	lige	fod	med	de	andre	børn.	I	BørneUniverset	kan	det	også	udsætte	andre	
børn	for	smitte.	

Medicinering: 
Kun	i	særlige	tilfælde,	og	i	samarbejde	med	forældre	og	med	lægelig	vejledning,	vil	vi	give	dit	barn	medicin.	Vi	
giver	ikke	barnet	penicillin,	smertestillende	medicin	el.	lign.

SIKKERHED
Børn,	der	sover	i	krybber,	har	ALTID	sele	på.

Vi	beder	dig	støtte	op	om,	at	dit	barn	ALDRIG	har:

•		Cykelhjelm	på	legepladsen
•		Snore	i	jakker	og	vanter
•		Halstørklæder	og	tørklæder
•		Snore	på	kælke	og	slæder

Hvis	dit	barn	medbringer	løbehjul,	rulleskøjter,	sjippetov	m.m.	vil	personalet	
forholde	sig	til	brugen	af	disse,	så	ingen	kan	komme	til	skade	på/med	dem.

Hvis	dit	barn	bærer	smykker,	skal	de	nemt	kunne	knække	over.
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6.30:  

7.30:

8.00:

9.00:

9.30:

  10.30:

  11.15:

  12.00:

  12 - 14:

  13.30:

  14 - 15:

  14 - 17: 

BørneUniverset	 åbner	 i	 hus	B	 i	 vuggestuen	
(hos	 Rødderne).	 Børnene	 tilbydes	morgen-
mad	 til	 kl.	 7.15	 (havregryn	 og	 cornflakes	m.	
mælk).

Hus	A	åbner	og	børn	modtages.
Børnehavebørnene	 fordeles	 i	 BørneUniver-
set	i	hus	B.

Børn	fra	mellemgruppen	går	i	hus	A.	
	
Samling	i	alle	børnegrupper.		I	den	forbind-
else	henstiller	vi	til,	at	du	afleverer	dit	barn	
inden	kl.	9	eller	efter	kl.	9.30,	så	vi	har	ro	om-
kring	samlingen.

Børnene	 bliver	 fordelt	 i	 aktiviteter	 ude	 og	
inde.

Frokost	 i	 vuggestuen,	 herefter	 puttes	 de	
fleste	vuggestuebørn	i	krybber	udenfor.

Frokost	på	stuerne	i	BørneUniverset.

De	børn	fra	børnehaven,	der	har	brug	for	en	
lur/pause,	 	puttes	 indendørs	på	madrasser.	
De	andre	børn	kommer	på	legepladsen.

Alle	børn	er	på	legepladsen.

Eftermiddagsmad	i	vuggestuen.

Eftermiddagsmadpakken	 spises	 løbende	 i	
caféen	enten	inde	eller	ude	alt	efter	vejret.

Leg	 og	 aktiviteter	 inde	 og	 ude.	 Børnene	
bliver	 hentet.	 Vi	 rydder	 løbende	 op	 med	
børnene,	inden	de	skal	hjem.	
(fredag	16.30).

DAGLIGDAGEN
Børn	i	vuggestuen	sover	og	spiser	efter	behov	dagen	igennem.	Den	øvrige	plan	for	dagen	ser	således	ud:

TRADITIONER
I	BørneUniverset	har	vi	en	række	faste	traditioner	året	rundt.

Februar		 Fastelavn
Maj/juni	 Bedsteforældredag
Juni	 	 Sommerfest
Juni	 	 Afskedsfest	for	de	store	børn
September	 Forældrerådsvalg
December	 Juleaktivitetskalender
December	 Julefest

Derudover	afholder	vi	forældremøder	med	aktuelle	temaer	og	deltagelse	i	forældretilfredshedsundersøgelse.
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Åbningstider

Mandag-torsdag:		6.30	–	17.00

Fredag:			6.30	–	16.30

Telefonliste

Kontortelefon:	30	91	04	36

Bobler:	30	91	04	33

Rødder:	30	91	05	26

Brumbasser:	30	91	06	64

Solstråler/Kometer:	30	91	04	34

Storbørnsgruppen:	30	91	06	50	

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Dii. BørneUniverset   •   Elstedhøj 22 a+b   •   8520 Lystrup


