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1. PERSONALET I BØRNEHUSET ØRNEREDEN 

 

    
Lene - Pædagogisk leder Alexander - Pædagogmedhjælper Anette – Pædagog/stedfort./MR Anja - Pædagog 

    
Anne - Pædagog Anton - Pædagogmedhjælper Berit - Pædagog/Sprogvejleder Charlotte - Pædagog 

    
Christian - Pædagogmedhjælper Helle B - Pædagogmedhj./Intra Helle C - Pædagog Kathrine – Pædagogstud. 

    
Katrine - Pædagog/TR Kristoffer - pædagogmedhjælper Lotte - Pædagog Marius - Pædagogmedhjælper 

    
Mette – Pædagog Monica - Pædagogmedhjælper Nicolai – Pædagogisk assistent Pia - Pædagog 

   

Ørnereden 
2019 

Sanne - Pædagog Sesse - Pædagog Sif - Pædagogmedhjlkper  
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2. TELEFONNUMRE OG ADRESSE TIL ØRNEREDEN 

DII Ørnereden, Ørnedalen 2-4, 8520 Lystrup 

Kontor/hovednummer: 20 53 61 17 

Musvitterne: 20536190 

Lærkerne: 20536191 

Svalerne: 20536118 

Mejserne: 20536032 

Stærene: 20536187 

Viberne: 20536188 

3. ÅBNINGSTIDER 

Mandag til torsdag kl. 6.30 – 17.00 

Fredag 6.30 – 16.30   

4. OPSTART 

Jeres barn er lige startet i Ørnereden og vi håber med denne mappe, at vi kan hjælpe jer som forældre, til at få et lille 

indblik i, hvordan en hverdag i vores hus er organiseret. 

Det at starte i daginstitution kan være en stor og ny verden for jeres barn og jeres familie. 

Det kan tage tid for barnet at vænne sig til nye omgivelser, nye voksne og ikke mindst nye og flere børn. Derfor er det 

af stor betydning, at jeres barn får en god start, med mulighed for at vænne sig til alt det nye sammen med en kendt 

person i det tempo barnet har brug for. Dette går I sammen med personalet i dialog omkring den første dag i 

afdelingen. 

Vi vil i kommende afsnit prøve at give jer et indblik i, hvordan vores hverdag er afhængig af et rigtig godt samarbejde 

med jer som forældre, da der er en masse praktiske ting, som skal være i orden og dermed er vigtige forudsætninger 

for, at hverdagen kører allerbedst for os alle.  

5. STAMKORT – HVAD GIVER JEG TILLADELSE TIL? 

Stamkortets formuleringer er relativt kortfattede, så der skal her uddybes, hvad du rent faktisk giver tilladelse/ikke 
giver tilladelse til under punkterne ”Kørsel”, ”Foto/videooptagelse” og ”Badning”. 

 

1. Kørsel 

Dette punkt handler egentlig om, at du skal forholde dig til, om vi har din tilladelse til at transportere dit barn i en 
privatbil. I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi imidlertid af sikkerhedsmæssige grunde taget en beslutning om, at vi aldrig 
bruger private biler til kørsel med børnene. Derfor er en eventuel tilladelse overflødig, og du kan undlade at sætte et 
kryds. 

 

2. Foto/videooptagelse 

Dette punkt handler om, at du skal forholde dig til, om vi har din tilladelse til dels at tage billeder af/lave 
videooptagelser med dit barn og dels at poste eventuelle fotos/videoer med dit barn på vores intranet eller i andre 
interne medier. Såfremt du giver din tilladelse, må vi stadig ikke poste portrætbilleder af dit barn på vores eksterne 
hjemmeside, der er offentligt tilgængelig. Vi må dog godt poste gruppe-/situationsbilleder af flere børn sammen, hvor 
det ikke er det enkelte barn, der er i fokus. 
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3. Badning 

I Lystrup-Elsted Dagtilbud bader vi ikke med børnene i den forstand, at vi tager i svømmehallen eller til stranden. Det 
er dog ikke utænkeligt, at vi en varm sommerdag kunne finde på at fylde en stor balje med vand på legepladsen, eller 
at børnene på en tur til stranden kan få lov til at smide strømperne og soppe lidt i vandkanten. Vi er naturligvis meget 
opmærksomme på sikkerhedsforanstaltningerne i sådanne situationer og holder skærpet opsyn med børnene under 
hele vandaktiviteten. Der vil altid være mindst to medarbejdere tilstede (evt. flere, afhængig af børnegruppen 
størrelse). 

 

6. ORIENTERING OM PERSONDATALOVEN 

I Lystrup-Elsted Dagtilbud, såvel som i alle andre lignende institutioner, har vi skærpet underretningspligt. Det vil sige, 
at vi er forpligtede til at videregive informationer til rette myndighed, hvis vi er bekymrede for forhold vedrørende et 
af vores børn. 

Vi må ikke videregive informationer om et barn, uden at barnets forældre er underrettede. Der vil med andre ord 
aldrig blive sendt information om et barn ud af huset, uden at forældrene er blevet orienteret først og har haft 
mulighed for at ytre sig om deres opfattelse af forholdet. 

I nogle tilfælde skal vi have forældrenes tilladelse til at videregive informationer om barnet, mens vi i andre tilfælde 
blot er forpligtede til at underrette forældrene. Vi kan dog altid lave en anmærkning i underretningen om, hvad 
forældrene har ytret, herunder at de evt. er uenige i vores opfattelse af forholdet. 

Ovenstående regler er naturligvis til for at sikre børnenes vilkår så godt som muligt. 

 

7. FULDTIDS-OG DELTIDSORDNING 

Som forælder kan man vælge mellem en fuldtids- og en deltidsplads til sit barn. Fuldtid vil sige 52 timers pasning, 
mens en deltidsplads indebærer 30 timers pasning om ugen. I begge tilfælde kan man som forælder frit placere 
timerne inden for dagtilbuddets åbningstid. For en deltidsplads gælder desuden følgende: 

Det er egentlig lidt misvisende at tale om, at en deltidsplads svarer til 30 timers pasning om ugen – det ville være mere 
korrekt at sige, at man har 60 timers pasning fordelt på to uger. Antallet af pasningstimer pr. uge beregnes nemlig ud 
fra et gennemsnit af det antal pasningstimer, man bruger over 14 dage (også kaldet ”et modul”). Man kan f.eks. vælge 
at lade sit barn passe 20 timer den ene uge og 40 timer den anden. Det samlede timetal pr. modul skal blot være 
under 60 timer.  

Det er ikke uvæsentligt, hvordan man deler sine 14-dagsperioder op. Ugerne er nemlig sat sammen i faste par, og det 
er disse par, timeantallet beregnes ud fra. 14-dagsperioden starter med uge 1-2, 3-4, 5-6 og så fremdeles, så det er i 
disse intervaller, man skal sørge for at holde det samlede timeantal under 60 timer.  

Mødetiderne beregnes fra barnet træder ind i institutionen, til det forlader institutionen. 

Der kan ikke opspares tid indenfor modulet f.eks. som følge af ferie eller sygdom. Det vil sige, at ubenyttet pasningstid 
ikke kan anvendes på et senere tidspunkt. 

Tid til forældresamtaler skal indeholdes i modultiden, hvis barnet samtidig skal passes i institutionen. Når institutionen 
inviterer til sommerfest, høstfest og lign. eller til forældremøder, skal denne tid ikke indeholdes i modultiden. 

Ordningen bygger på tillid, og vi regner med, at den enkelte familie selv er opmærksom på timeforbruget.  

Som deltidsbruger er man forpligtet til at føre komme/gåtider på komme/gåskærmen for en måned ad gangen. 

Hvis vi fornemmer en ubalance i tidsforbruget, vil den pædagogiske leder kontakte den enkelte familie. 

I perioder med mange børn på deltid kan institutionen vælge at indføre faste 14-dagsskemaer, hvor forældrene på 
forhånd underretter institutionen om, hvornår barnet vil være til stede i institutionen. Dette kan være nødvendigt af 
hensyn til planlægningen af de ansattes arbejdstid. 

Ønsker man at gå op i modultid, kan dette gøres med ganske kort varsel til den pædagogiske leder. Der er et skema på 
intra, (kan også udleveres i afdelingen). Ønsker man at gå ned i modultid skal dette gøres med 2 måneders varsel til 
enten d. 1 eller 15. i måneden, ligeledes til den pædagogiske leder. 



 

6 

 

Læs evt. mere om deltids- og fuldtidsordninger på Aarhus Kommunes hjemmeside. 

 

 

8. PÅKLÆDNING 

Vi bestræber os på at komme ud så meget som muligt, - i al slags vejr, så derfor er der brug for praktisk påklædning, 
der passer til vejret. 

Hvert barn har en garderobe, vuggestuebørnene og de yngste børnehavebørn har derudover en kasse til skiftetøj på 
badeværelset.  

I garderoben kan der med fordel være:    

•  Overtøj og udesko 

•  Regntøj og gummistøvler 

•  Termotøj  

•  Flyverdragt samt hue og vanter 

•  Hjemmesko eller indesko 

I kurven på badeværelset i kan der med fordel være:               

•  Undertøj og strømper 

•  Skiftetøj bluse og bukser 

•  Et sæt blødt tøj til at sove i eller en trøje / sweater og hue 

Der må ikke være snore i børnenes tøj af hensyn til sikkerheden. 

Det er en meget stor hjælp, at sko, tøj, madkasse OG sutter er forsynet med navn.  

Husk at bruge et stofnet eller taske til at fragte barnets tøj frem og tilbage i. Plasticposer må ikke ligge i garderoben af 
hensyn til sikkerheden. 

9. MAD 

Børn som kommer mellem 6.30 og 7.15 og som ikke har spist hjemmefra, får tilbudt morgenmad. Der serveres 
havregryn med mælk og lidt frugt på toppen. De helt små får tilbudt havregrød. 

Børnene får kl. 9.00 tilbudt vand, rugbrød og grøntsager i deres gruppe til samlingen. I juli 2019 kom Ørnereden med i 
frokostordningen. Alle børn får frokost leveret af ekstern leverandør, som de får omkring kl. 10.30 -11.  De medbringer 
selv eftermiddagsmadpakken, som de får de omkring kl. 14.00. De helt små nye vuggestuebørn spiser i forhold til 
deres rytme. 

 

10. HÅRDE FØDEVARER TIL BØRN UNDER 3 ÅR 

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger har Børn og Unge i Aarhus Kommune udarbejdet retningslinjer for 
hårde fødevarer til småbørn. 

Børn og Unge anbefaler: 

- At børn under 3 år ikke får hårde fødevarer, fx æble, hele nødder, popcorn, mandler, kerner og rå gulerødder 

- At hårde fødevarer kun serveres, hvis de er blendede, revne eller fint hakkede 

- At det sikres, at børn over 3 år har en veludviklet tyggefunktion, før de får hårde fødevarer i hel form 

- At mindre børn spiser under opsyn 
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I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi valgt at følge disse retningslinjer. Derfor tilbyder vi ikke længere ovenstående eller 
andre hårde fødevarer for børn under 3 år. Vi opfordrer desuden til, at I lader være med at putte disse ting i jeres 
børns madpakker. På den måde vil vi gerne være med til at passe endnu bedre på jeres børn 

 

 

11. VÆRDIER OMKRING MÅLTIDET 

Som tidligere skrevet får alle børn frokost gennem ekstern leverandør, således skal alle børn kun medbringe 
eftermiddagsmadpakke.  Ved 9-tiden tilbydes alle børn et stykke rugbrød og lidt grøntsager. Nedenstående handler 
om hvilke pædagogiske overvejelser og hvilke værdier vi ønsker at bringe ind omkring måltidet her i huset. 

• Vi ønsker at skabe mulighed for madglæde. 

Det mener vi at vi gør, ved at tale positivt om maden. Vi får den samme mad til frokost og vi snakker om hvad det er vi 
skal have i dag og motiverer børnene til at smage på nye varianter af mad, ved som voksne at gå foran som positive 
rollemodeller. Vi pirrer deres nysgerrighed gennem snak omkring hvor maden kommer fra, hvad det er osv. 

• Vi skaber den gode stemning/dialog. 

Vi giver os god tid til, at alle for muligheden for at spise i det tempo det enkelte barn har brug for. Vi er i dialog med 
børnene omkring maden og det der lige falder os naturligt at snakke om. Vi gør det hyggeligt ved at høre hinanden på 
skift fortælle om dagligdags ting. 

• Vi ønsker at lære børnene bordskik. 

Vi snakker om hvordan man er sammen ved måltidet, så det kan være hyggeligt for alle at sidde ved bordet. Vi er som 
voksne meget opmærksomme på egen adfærd og være i dialog med børnene og ikke med kollegaen. 

Når et rimeligt antal af børnene er færdige med at spise, begynder vi at gå fra bordet.  

Børnene rydder selv op efter sig, i den udstrækning de kan og hjælper med at tage af bordet. 

• Vi ønsker ikke slik og kage i eftermiddagsmadpakken. 

Vi tror på, at en sund og nærende madpakke, som indeholder groft brød og gnavegrønt, er med til at holde barnet 
”kørende” på den gode måde. Vi respekterer forældrenes valg af indhold i eftermiddagsmadpakken og lader derfor 
børnene selv vælge, hvad det vil have at spise og i hvilken rækkefølge det ønsker at spise det i. 

Man kan som forælder lave andre aftaler med personalet, hvis man synes der er behov for det. 

• Drikke: 

Vi serverer vand til alle måltider i vuggestue og børnehave. Børn under 1 år medbringer selv modermælkserstatning. 

• Forældreansvar: 

Vi har en forventning til jer forældre om at levere en mættende, sund og spændende eftermiddagsmadpakke til jeres 
barn – hver dag. En madpakke med tydeligt navn udenpå. En madkasse jeres barn selv er i stand til at åbne og pakke 
ud. Det vil være dejligt om madpakken er let tilgængelig for jeres barn, (at ostehapsen er åbnet lidt i enden, at 
frugtstangen er klippet op, at appelsinen er skrællet osv.) 

 

12. SØVN 

Vi følger børnenes egen soverytme, når de er små. Det er muligt, at de benytter deres egen barnevogn i starten, hvis 
den har en godkendt bremse. De yngre vuggestuebørn sover i krybber eller barnevogn udenfor. Alle børn skal sove i 
sele. De ældste vuggestuebørn og de børnehavebørn, som har brug for middagslur, sover på madrasser indenfor. 

 

13. BLEER 

Vi sørger for bleer i det tidsrum barnet er i institutionen når barnet går i vuggestue. Når barnet bliver 2,11 skal I selv 
medbringe bleer. 
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14. SUTTER OG SOVEDYR 

Hvis barnet bruger sut, skal I medbringe disse hjemmefra. Der skal helst være navn på sutterne. Det er jeres ansvar at 
sutterne udskiftes regelmæssigt og at de bliver kogt. Er barnet vant til et sovedyr må I gerne medbringe dette, husk 
også navn herpå. 

15. SYGDOM 

Hvis jeres barn bliver syg derhjemme, beder vi jer om at gøre følgende: 

•  Skrive på Intra i komme/gå modulet hvis I har kendskab til sygdommen inden kl. 6.30 

•  Sende en sms til stuen eller ringe hvis I har brug for dialog om barnets sygdom med personalet. 

•  Hvis jeres barn har en smitsom sygdom, er det vigtigt, at I informerer os om dette, da vi sætter opslag op, så andre 
forældre kan være opmærksomme på denne sygdom (eks. Skoldkopper, halsbetændelse…) 

Bliver jeres barn syg, imens det er hos os, vil vi kontakte jer. Vi tager udgangspunkt i hvordan barnet har det, og holder 
os ligeledes sundhedsstyrelsens retningslinjer for sygdom.  

Institutionen giver kun medicin til kronisk syge børn, efter henvisning fra barnets læge. 

16. FORÆLDRESAMARBEJDE 

Et godt samarbejde er afgørende for et godt institutionsliv. Derfor ønsker vi fra begyndelsen at få etableret en god 
kontakt til jer. Dette kan vi sikre ved daglig dialog om jeres barn og hvad der rører sig i institutionen eller i jeres 
familie. 

I løbet af den første uge afholder vi sammen med jer en samtale om barnets rytme, sovevaner, sind, madvaner, sprog, 
graviditeten, fødslen, den første tid hjemme, samarbejdet med sundhedsplejersken mm.  

Når barnet har været i huset i ca. 3 måneder, vil vi invitere til en samtale, hvor vi vil drøfte hvordan starten har været 
for jer og jeres barn – og hvordan det går nu. Vi har bygget samtalerne op ud fra kommunens status-udviklings-
samtale-materiale, - i daglig tale kaldet SUS-samtale. 

Udover opstartssamtalen holder vi en status-udviklingssamtale (SUS) når barnet er 2½ år og ”på vej i børnehave”.  

Ved start i børnehave er der blot en lille opstartssnak, da vi som regel kender jer og jeres barn.  

Efter start i børnehave afholdes en samtale efter ca. 3 måneder. Denne indeholder desuden også info om den 
sprogvurdering, som er afholdt på barnet imellem 3,0 og 3,3 år. 

Når barnet er på vej til 4,5 år, holder vi en mini-status-udviklingssamtale. 

Den sidste status-udviklingssamtale afholdes i okt./nov. året inden barnet starter i skole. 

Opstår der behov, vil det altid være muligt at aftale en samtale med pædagogerne i gruppen.   

 

17. FORÆLDRERÅDSARBEJDET I ØRNEREDEN 

Hvad er forældrerådet? 

Forældrerådet består af fem forældre til børn i Ørnereden + fem suppleanter. Vi prøver så vidt det er muligt, at 
forældregruppen repræsenterer så bredt i huset som muligt. 

Der afholdes ca. seks forældrerådsmøder om året, hvor den pædagogiske leder og en personalerepræsentant ud over 
forældrerådet + suppleanter deltager. Forældrerådsmøderne ligger forud for bestyrelsesmøderne i tidsrummet 16.30-
18.00. 

Dagtilbudsbestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra alle 10 afdelinger i dagtilbuddet. 

Forældrerådet vælges på det årlige forældremøde i september måned. Her vælges der medlemmer både for en etårig 
og for en toårig periode. Suppleanterne vælges altid for en etårig periode. 

Forældrerådet konstitueres umiddelbart efter valget med en formand og en bestyrelsesrepræsentant. 
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Forældrerådets opgave består i at styrke dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale i Ørnereden. 
Derudover inddrages forældrerådet i Ørneredens dagligdag, beslutninger omkring økonomiske dispositioner, 
arrangementer, frokostordning og lignende. 

Formanden for forældrerådet aflægger en årsberetning på forældremødet i september måned. 

Der lægges referater ud på intra og hænges op i huset efter hvert forældrerådsmøde. 

Du kan som forælder henvende dig til forældrerådet, hvis du har gode ideer til fælles arrangementer eller 
indsatsområder i Ørnereden. 

Du kan kontakte forældrerådet via intra. Her kan du se hvem der er medlem af forældrerådet og hvordan de kan 
kontaktes. 

 

18. KOMME OG GÅ 

Det er vigtigt at I om morgenen får sagt godmorgen til en voksen så vi ved at barnet er kommet, ligeledes det samme 
om eftermiddagen, får sagt farvel til en voksen, så vi ved at barnet er hentet af rette person. I skal om morgenen eller 
via intra give besked hvis barnet bliver hentet af en anden end jer forældre, da vi ellers ikke må udlevere barnet. 

 

19. FERIE 

Børn har i ligeså stor grad som voksne brug for ferie. I Lystrup-Elsted dagtilbud har institutionerne lukket 4 uger om 
året. 2 uger i sommerperioden, mellem jul og nytår, og de tre dage op til påske, grundlovsdag og dagen efter Kristi 
himmelfartsdag. I de uger bliver der etableret fællespasning for dem der har pasningsbehov. Vi samler børn fra hele 
dagtilbuddet i en institution, hvor der, så vidt det er muligt, vil være personale fra alle institutionerne. Det kan dog 
ikke forventes at ens egen institution vil være repræsenteret i hele åbningstiden. 

Vi rådgiver og vejleder gerne hvis I som forældre tænker at I kan få brug for fællespasning. 

I forbindelse med ferieperioder sætter vi opslag op ved alle stuer, hvor vi beder om tilbagemelding på om/hvornår I 
holder ferie. Vi beder jer venligst respektere tilbagemeldingsfristen, da vi i personalegruppen også skal kunne 
planlægge ferie. I giver besked om ferie/kommer via vores intra-system (der kommer mere info om dette senere). 

Derudover vil vi gerne bede jer om at give besked, hvis jeres barn holder fri, og så vidt det er muligt i god tid. 

Vi vil gerne have at ferie, fridage og evt. sygdom meldes ind på Intra. Hvis I har brug for hjælp til dette, så spørg 
endelig personalet. Dette er ligeledes vigtigt af hensyn til madbestillingen, så vi undgår madspild. 

 

20. ARRANGEMENTER  

Vi forventer, at I så vidt det er muligt prioriterer at deltage i Ørneredens arrangementer. At deltage i disse ting, er 
vigtige for jeres barns og jeres fællesskab med kammeraterne og de andre forældre i huset. 

 

21. TRADITIONER I ØRNEREDEN  

Vi vil gerne informere om hvilke traditioner vi har i huset. På den måde kan Ifølge med i årets gang i huset. 

December: 

1. december er risengrødsdag, hvor alle børn får tilbudt det som frokost. Børnehavebørnene spiser sammen i 
fællesrummet og julemanden kommer måske forbi på vores tag…. 

Vi har i Ørnereden tradition for, at de kommende skolebørn går Lucia-optog ca. d.13. december kl 7.30.  Det er derfor 
vigtigt at holde øje med opslag om eksakt dato.  Ørnereden byder på morgenmad fra kl. 06.45. Vi byder på julehygge 
ud over alle grænser, med rundstykker, ost, pålægschokolade og marmelade, mælk og juice. Kaffe og the tager hver 
familie selv med, da vi ikke kan nå at lave det til så mange mennesker. I behøver således ikke have spist hjemmefra. 

Vi hygger med morgenmaden frem til kl. 7.30, hvor de store synger og går Lucia. Har man mulighed for at blive 
bagefter, må man gerne det, har man skolebørn kan man lige nå at få dem sendt i skole efter Luciaoptoget. 
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Vi laver et opslag når vi nærmer os d. 13. december. 

For Viberne, Svalerne og Musvitterne: 

Vi hænger en snor op på alle stuer, hvor der hænges kalendergaver op. Derfor skal alle børn på disse stuer medbringe 
en gave til den fælles kalender. Gaven må max koste 20-25 kr. og skal kunne passe til et barn mellem 2,5 og 6 år og 
både kan være til en dreng eller pige. 

Gaven vil vi gerne I giver til personalet inden 25. november. 

I december holder vi en julefrokost for alle børn på stuen. Her medbringer alle børn en lille ret til et fælles buffetbord. 

Vi går i kirke med de ældste vuggestuebørn og alle børnehavebørnene.  

Vi laver en masse julegaver og holder det alt sammen hemmeligt for jer  

 

Fødselsdage: 

Vi bliver ofte spurgt om hvordan og hvor af forældre og det har givet anledning til, at vi har udformet nedenstående 

retningslinjer, som vi gerne ser alle tager udgangspunkt i.  

 I vuggestuegrupperne vil vi gerne fejre jeres barn i forbindelse med samlingen kl 9.00, hvor der bliver pyntet op med 

flag og andet festligt pynt. Vi fejrer jeres barn med sang og giver jeres barn en positiv ”særstatus” med ham /hende i 

centrum. 

I børnehaven holder vi altid fødselsdagen i venskabsgruppen. For venskabsgrupperne 2 og 3 holdes fødselsdagen i 

børnehaven. Jeres barn fejres her i forbindelse med frokosten ved 11-tiden. Der dækkes et hyggeligt bord, hvor der 

synges fødselsdagssang, gives barnet positiv ”særstatus”, vi fejrer barnet med opmærksomhed og en lille gave. 

Fødselsdagsbarnet kan medbringe en lille ting (det kan være en figenstang, en bolle, lækker frugt) som supplement til 

madpakken.  

De kommende skolebørn (Gruppe 1) har muligheden for at få besøg af venskabsgruppen hjemme en formiddag 

sammen med de voksne fra gruppen. Maden til fødselsdagen skal udgøre et frokostmåltid. Som afslutning på 

fødselsdagen kan man servere en lille sød ting, som f.eks. et stykke kage eller et glas saftevand til måltidet. Vi vil gerne 

have os frabedt, at man laver noget som børnene skal have med hjem, da det efterfølgende forstyrrer i Ørnereden. 

Fælles for alle børn i Ørnereden er, at vi holder fast i den sunde linje og ikke kommer med kage og slik. Vi vil derimod 

opfordre til at kigge på den inspirationsliste der ligger på intra i forhold til fødselsdage. 

Gode bud på noget spiseligt kunne være: 

Boller, frugtstænger, frugt anrettet på et fad, rosiner…………. 

Påskefrokost: 

Hver påske holder vi en frokost for alle børn på stuerne. Her kommer hvert barn ligeledes med bidrag til det fælles 
bord. 

Bedsteforældredag i juni: 

Børnehavebørnenes bedsteforældre inviteres til at komme og se børnehaven samt spise deres medbragte frokost-
madkurv sammen med deres barnebarn. 

Gallamiddag: 

I juni holder vi en gallamiddag for alle børnehavebørn. Dette for at tage afsked med de kommende skolebørn. Vi spiser 
i fællesrummet og alle er klædt i fineste dress. 

De voksne agerer tjenere og varter op i stor stil. 

De kommende skolebørn sørger for at medbringe en sund dessert og der festes på legepladsen. 

Sommerfest: 
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I slutningen af august holder vi en stor fælles sommerfest for børn, søskende og forældre. Vi laver aktiviteter på 
legepladsen, drikker kaffe udenfor og slutter festen af med en stor fælles buffet som også nydes i det fri. 

 

22. VORES ORGANISERING I BØRNEHAVEN 

I Ørnereden tager vores organisering udgangspunkt i en værdi vi vægter højt, nemlig den, at man som barn skal lære 
at etablere tætte venskabsrelationer i løbet af tiden i Ørnereden. 

Vi har derfor lavet en struktur, hvor vi aldersopdeler børnehavebørnene i ”venskabsgrupper”. Gruppe tre er de yngste 
børnehavebørn, gruppe to er de mellemste børnehavebørn og gruppe et, er de ældste børnehavebørn. Børnene er i 
disse grupper mandag, tirsdag og onsdag i tidsrummet 9.00-12.00. 

Børnene lærer således de kammerater de på sigt skal i skole med at kende tidligt, i deres børnehaveliv.  

De lærer ligeledes hele vores hus at kende og færdes i, da der er kammerater fra alle tre stuer samlet i 
venskabsgruppen. Vi ser dermed børn som tidligt i livet kan agere i forskellige kontekster, med forskellige børn og 
voksne (dem fra egen stue og den fra venskabsgruppen). På den måde er vi med til at lære dem at være i små og store 
fællesskaber. 

Legetøjsdag: 

Vi har besluttet, at alle børnehavebørn hver fredag må have et stykke legetøj med hjemmefra. Vi ser, at det giver 
barnet en stolthed at kunne komme med noget legetøj det er særligt optaget af og der leges på nye måder og med 
nye kammerater disse dage.  

Det skal dog understreges, at medbragt legetøj er på eget ansvar, så er det noget som er meget dyrt og meget kært, 
skal man nok overveje om det er en god ide at medbringe det. 

Det vil være en stor fordel der er skrevet navn på. Man kan som forældre ikke forvente, at personalet har lagt det i 
barnets rum om eftermiddagen, eller ved hvor barnets legetøj befinder sig. Det har man som familie selv ansvar for at 

have styr på. Vi vil gerne henstille til at det ikke larmer for meget heller       

23. SOL 

Når forårssolen bliver god og det er solcremetid, skal I smøre barnet i solcreme hjemmefra, vi smører børnene til 
middag. Vi har solcreme i institutionen, i et mærke som er anbefalet af kræftens bekæmpelse uden parabener og 
parfume. Skulle I glemme at smøre hjemmefra, er I velkommen til at låne solcreme når I kommer. 

 

24. HJEMMESIDE OG INTRA 

Vi har en hjemmeside hvor I kan orientere jer omkring vores dagtilbud – Lystrup-Elsted dagtilbud. 

Når jeres barn er startet i Lyset, får I en adgangskode, så I kan komme ind på det lukkede net: Børneintra – hvor I kan 
læse meget mere om dagligdagen, se nyhedsbreve, vores pædagogiske overvejelser, læse om hvorfor vi gør som vi 
gør, se billeder m.v. Vi forventer at I som minimum tjekker intra 2 gange om ugen. Desuden er det jer som forældre 
der har forpligtigelsen i at ændre telefonnumre, adresser, vaccinationsoplysninger mm på intra. Vi har desuden en 
komme/gå skærm, som I via en app eller intrasystemet skal taste jeres barns komme/gå tider ind i. 

Hvis I har spørgsmål til intra eller har mistet jeres kode skal I hurtigst muligt henvende jer til personalet. 
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25. LOG PÅ FORÆLDREINTRA    

Log på ForældreIntra   

Uanset hvilken hjemmeside, under www.Dagtilbud-Aarhus.dk, du er på, kan man logge på sit eget ForældreIntra.  Det gør man ved 
at klikke på ”Log ind” i øverste højre hjørne: 

 

 

 

Ved første besøg skal du indtaste det Brugernavn, du får udleveret af DII Ørnereden. Din Adgangskode er første gang du logger ind, 
hele dit 10-cifrede personnummer uden bindestreg. 

DIT EGET NAVN: _________________________________________  

DIT BRUGERNAVN PÅ FORÆLDREINTRA: _________________________  

  

 

 

Når det er gjort, bliver du bedt om at vælge en personlig adgangskode på mindst 6 tegn. Den skal du fremover bruge i stedet for dit 
personnummer. Du skriver først dit personnummer som nuværende adgangskode og herefter den nye adgangskode, der skal 
gentages/bekræftes. 

 

 

HUSK, at det kan være en god ide, at skrive din kode til ForældreIntra ned et sikkert sted. 

HUSK… 

Husk at indstille din profil så du får advisering pr. e-mail når der er nyt i Forældreintra.  

Har du  eventuelle problemer med Forældreintra kan du  kontakte personalet eller Britta. 

Her skriver du det brugernavn, du har 

fået udleveret af Børnehuset Lyset 

Her skriver du dit personnummer uden 

bindestreg. Husk alle 10 cifre 

Koden gentages og der klikkes 

på Gem og log in 

Her skriver du dit personnummer 

uden bindestreg. Husk alle 10 cifre 

 

Her skriver du din nye 

adgangskode, som er 

din helt personlige på 

mindst 6 tegn. Tal 

og/eller bogstaver.  

Klik her, øverst til højre, for at logge 

ind på dit ForældreIntra 

http://www.dagtilbud-aarhus.dk/
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Velkommen til DagtilbudAarhus og ForældreIntra 

 

I dit dagtilbud og dit barns institution, bruger vi et kommunikations- og samarbejds-system som hedder DagtilbudAarhus. Det er et 
hjemmeside- og intranet-system, som man kan komme til fra enhver computer med internetforbindelse. I DagtilbudAarhus er der 
bl.a. vores hjemmeside, samt et område for forældre til børn i vores dagtilbud. Det hedder ForældreIntra.  

ForældreIntra er det sted, hvor forældrene kan få særlig information fra såvel Børn og Unge, som fra dagtilbuddet og Børnehuset 
Lyset. Man får adgang til den særlige information på ForældreIntra via et brugernavn og en kode. 

 

Hjemmesiderne på institutionerne findes på hovedadressen:  http://www.Dagtilbud-Aarhus.dk 

 

Formål, brug og muligheder 

Der er mange fordele ved ForældreIntra, som selvfølgelig skal ses i supplement til den daglige, mundtlige dialog mellem 
pasningstilbud og forældre, og ikke erstatte den. 

Det overordnede formål med systemet for os i DII Ørnereden er: 

• At minimere omkostninger og tid til print og omdeling 

• At sikre at alle får de løbende fællesbeskeder og påmindelser, vi normalt omdeler eller hænger på væggen og som let 
bliver væk eller overset 

• At give en bedre indsigt i vores pædagogiske arbejde med jeres børn 

• At inddrage jer i vores hverdag, og give jer bedre mulighed for dialog om ”hvad har du lavet i dag” med jeres barn 

 

Af de mange muligheder, der er i systemet, vil vi i Børnehuset Lyset derfor udnytte følgende: 

• Nyhedsbreve – Bestyrelsesreferater – Forældrerådsreferater - udsendes elektronisk her på intra 

• Opslag – løbende, til relevante korte almindelige meddelelser 

• Aktiviteter - for hhv. dagtilbud, afdeling, og gruppe i kalenderen 

• Dokument/samlemapper – hvor længere dokumenter som værdigrundlag, årsplan, og velkommenbrochure ligger 

• Fotoalbum – når vi har været på tur, haft en aktivitet eller bare oplevet noget sjovt, så I kan se, hvad vi går og laver 
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• Gruppe – afdeling – dagtilbud – er der hvor du kan finde relevante informationer om dit barns hverdag 

 

ForældreIntra vil give os en fælles fordel, som i sidste ende vil gøre mange ting lettere i hverdagen omkring jeres børn. Men de 
fordele opnår vi kun, hvis vi alle bakker op om systemet også i indkøringen der kommer. Det betyder også, at vi skal være 
opmærksomme på: 

• ForældreIntra er ikke det samme som Facebook og andre tilsvarende sociale elektroniske systemer. Det er et 
arbejdsredskab, et værktøj i vores fælles elektroniske samarbejde og kommunikation. Derfor skal brug af systemet være 
med omtanke og god web-etik.  

• Gensidigt ansvar - vi lægger løbende information ud til jer og det forventer vi selvfølgelig også, at I så læser. 

• Besvarelse af beskeder - beskeder kan sendes til alle medarbejdere i afdelingen. Vi bestræber os på at svare på jeres 
besked så hurtigt vi kan. Akutte henvendelser og henvendelser af alvorlig karakter skal til enhver tid foregå på vanlig vis 
(f.eks. mundtligt eller telefonisk), og ikke via ForældreIntra. 

 

ForældreIntra - Når du er logget ind 

Som forælder til et barn i Børnehuset Lyset, får du adgang til den særlige information på ForældreIntra via et brugernavn og en 
adgangskode. (Se sidste side). Adgangen er helt personlig, så Far og Mor mv. har hver sit brugernavn og kode. 

  

Når du har logget dig ind, kan du se fanebladet Min side. Den side kommer man til, når man lige har logget sig ind. Her kan du f.eks. 
se dit navn, de ForældreIntra du har adgang til (hvis du f.eks. har børn i forskellige pasningstilbud), og om du har nogle beskeder, 
aktuelle aktiviteter eller nyt info i en samlemappe.  

Du har flere faneblade til rådighed. Klikker du på fanebladet Gruppen får du adgang til de informationer, der er på ForældreIntra for 
gruppen dit barn går i. De øvrige faneblade indeholder Forældre-information fra hhv. Afdelingen, Dagtilbuddet og forvaltningen 
Børn og Unge.    

 

Ud over fanebladene har du også adgang til menu-punkterne: Forside, der ved et klik altid bringer dig tilbage til forsiden. Log ud, 
hvor du skal huske at logge ud af ForældreIntra, når du er færdig med at være på. Og Kommunikation: 

 

• Beskeder, hvor du kan skrive en besked til daginstitutionsleder, personale eller en af de andre forældre 

• Dokumenter, som Afdelingen, Dagtilbuddet eller Børn og Unge har lagt ud til forældre  

• Samlemapper, dvs. åbne og evt. lukkede arkiver, der er tilgængelige for netop dig 

• Kalender, der viser de aktiviteter vi kender datoen på og har skrevet ind 

•  

Faneblade, der ved klik giver adgang til 

information på ForældreIntra fra Gruppen, 

Afdelingen, Dagtilbuddet samt Børn og 

Unge 

Her kan du skifte din adgangskode 

Her kan du se om du har modtaget 

beskeder, skal deltage i aktiviteter 

eller at der er nyt i samlemapper 
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Hvis du vil vide mere om hvordan beskedsystemet, kalenderen, dokumentarkivet eller samlemapperne fungerer, kan du klikke på 
det lille spørgsmålstegn, der er øverst i højre hjørne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRERING OG SLETNING AF KOMME-GÅ TIDER PÅ BØRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal jeg gøre, når jeg afleverer mit barn ?  
• Find billedet af dit barn på skærmen 
• Tryk på ”kommer” 

 

Nedenstående pop-up vedrørende barnet vises. 

 

 

 

 

 

Klik her for at læse en hjælpetekst, printe en 

beskrivelse eller se en video-vejledning om funktionen. 

 

Komme-gå modul 
En vejledning til forældre 

Din daginstitution har indført Komme-gå registrering.  

Det er dig som forælder, der har ansvaret for at registrere dit barns ankomst og afhentning. 

Hvad betyder det for dig : 

• Du får overblik over, hvilke børn der allerede er på stuen, når I kommer. 

• Du skal melde sygdom fridage og ferie i BørneIntra. 

• Personalet skal bruge mindre tid på papirarbejde og får mere tid til dit barn. 
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Når et barn er registreret som “Kommer”, aktiveres “Går” knappen, hvilket illustreres ved, at den bliver fuldfarvet 
orange – og ”Kommer” knappen bliver lysegrøn. 

Hvad skal jeg gøre, når jeg henter mit barn ? 
• Find billedet af dit barn på skærmen 
• Tryk på ”Går” 

Hvis en “Kommer” og/eller “Går” registrering er lavet forkert på et barn, har både forældre og personale mulighed 
for at slette registreringen via en ”Fortryd kommer”/”Fortryd går” knap. 

 

 

 

Når der er registreret “Kommer” og “Går” tider på et barn, vil det blive vist på barnets billede, som vist nedenfor, på 
oversigten. 

 

 

 

 

 

 

 

BESKEDER 

Når du ændrer Komme-gå tider på et barn I BørneIntra, registrerer et barn syg eller på ferie, har du mulighed for at 
skrive en besked til den pågældende aktivitet. Når en sådan besked skrives, vises der i Komme-gå modulet en konvolut 
på det pågældende barn, således personalet bliver opmærksom på, at der er en besked de skal læse. Se ikon i den 
røde firkant på billedet nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konvolutten er lukket indtil en fra personalet har klikket sig ind på barnet og læst beskeden. Der klikkes på barnet i 
billedvægsoversigten og følgende pop-up vises: 
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Der klikkes på aktivitetsikonet (i ovenstående skærmbillede Ferie ikonet), hvor konvolutten vises, og beskeden vises 
som illustreret på billedet til højre herover. 

Når beskeden er læst, vises en åben konvolut på barnet, hvilket signalerer, at en fra personalet har læst beskeden. 

Konvolutten vil blive vist på barnet i den/de dage/datoer, aktiviteten (ferie, sygdom, ændring i Komme-gå tider) er 

registreret på barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVORDAN KAN JEG: Registrere sygdom 

     Registrere fridage 

     Registrere ferie 

     Ændre ugeskema 

I princippet kan man foretage alle registreringer til institutionen fra både komme-gå skærmen i institutionen, på en 

computer, på en tablet eller på en smartphone *. 

Der er dog små forskelle på, hvordan de forskellige skærmbilleder bliver vist, så du må afprøve funktionerne på dine egne 

enheder og se, hvad der virker bedst for dig. 

* Som undtagelse er "barnets ugeskema"og ferieindberetning,  som ikke kan tilrettes  fra app eller komme- 

   gå skærm, men kun  ved at logge på BørneIntras "almindelige" brugerflade.   

Der opfordres kraftigt til 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 formål 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 BørneIntras funktioner, som jo også er den platform hvor I kan  orientere jer om hvad der foregår i barnets 

hverdag på institutionen. 

REGISTRERINGER PÅ KOMME-GÅ SKÆRMEN I INSTITUTIONEN 

Tryk på  billedet af dit barn på 

komme-gå skærmen - så ser du et 

billede som dette 

Aktiver rediger-funktion ved at trykke på 

det grønne + tegn 
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Når F-symbolet er markeret, er der mulighed for vælge en enkelt fridag 

eller flere sammenhængende dage ved at klikke på datofelterne. Afslut 

med Gem 

Når S-symbolet er markeret, er der mulighed for  at vælge 

en enkelt sygedag eller flere sammenhængende dage ved 

at klikke på datofelterne. Afslut med Gem 

Når "Dør"-symbolet er markeret, er der mulighed for vælge 

en "komme" og en "gå" tid for en enkelt dag. Der kan 

vælges en anden dag ved at trykke i datofeltet.  Afslut med 

Gem. 

(Denne funktion er mest velegnet til at angive en ændret 

afhentningstid i.f.m. aflevering om morgenen) 
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REGISTRERINGER PÅ APP-UDGAVE (IPAD, SMARTPHONE M.M.) 

På app-udgaven af BørneIntra er mulighederne meget tilsvarende komme-gå skærmen i institutionen, selvom 

skærmbillederne er anderledes. Herunder vises hvordan det ser ud hvis der bruges Ipad. 

Først vælges en dato i kalenderen 

Herefter trykkes på denne bjælke 

Nu er der mulighed for at vælge 

hvilken "aktivitet" der ønskes 

ændret/registreret 

Der kan nu foretages de 

aktuelle valg 
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REGISTRERINGER PÅ BØRNEINTRA´S "ALMINDELIGE" BRUGERFLADE 

Adgang til fremmødekalender 

Adgang til indberetning af ferie 

Adgang til ugeskema 
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Et klik på dette symbol giver 

mulighed for at vælge aktivitet 

med samme indstillinger som 

tidligere nævnt for komme-gå 

skærm og i app 

FREMMØDEKALENDER 

FERIE REGISTRERING 
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BARNETS SIDE - UGESKEMA 

Når der fra "Min side" trykkes videre 

ind på "Barnets side" giver det  her 

mulighed for at redigere mødetider for 

en hel uge 

Ændringer i skemaet gælder fra oprettelsen og 

indtil nye ændringer oprettes. Dermed kan det 

bruges til ugevis at angive de forventede 

komme-gå tider for den kommende uge. 
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26. KMD - FORÆLDREINTRA APPÉN 
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27. INDSÆTTELSE FRA BØRNEINTRA TIL APP´EN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk på det billede du ønsker at bruge. 

Log på Intra og vælg "Upload 

billeder" fra forside-menuen. 

Vælg først "Brug billede som" og derefter  

"Barnets profilbillede". 

Du kan blive bedt om at vælge hvilket barn der skal 

have billedet tilknyttet sin profil.  

Bekræft dit valg.  

Du kan nu se profilbilledet under menupunktet 

"Mine børn" og også på Komme-gå skærmen. 
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Først lidt praktisk info: 

• Dit barns billede vil blive vist på Komme-gå skærmen i din institution hvis 

det er sat ind som et "profilbillede" på barnets "stamkort" 

 i BørneIntra. 

• Profilbilledet må ikke forveksles med de billeder der er placeret i de 

"normale" fotoalbums. 

• I denne vejledning vises hvordan du kan indsætte et billede fra både 

computer og App. 

• I denne vejledning er der kun brugt billeder fra en Ipad, da mobile enheder 

viser App´en forskelligt alt efter fabrikat og størrelse. Derfor  kan der 

forekomme små forskelle i fremgangsmåden. 

 

• Du har som forælder adgang til 3 forskellige fotoalbum: 

"Mit album" som er dit personlige album (kan ses fra "min side"). 

"Barnets album" som kan ses under barnets faneblad. 

Institutionens albums som også ses under barnets faneblad. 

 Log på Intra og klik dig ind på 

"Barnets side". 

På "Barnets side" klikkes på det 

gule mappe-ikon. 

Tryk på "Vælg billede fra egen 

computer". 

Nu vil computerens "stifinder" åbne, og du kan udpege barnets 

billede fra dets placering på computeren. 

 Afslut med tryk på "åbn" og derefter "Ok". 

Nu uploades billedet til Intra og bliver synligt på både "stamkort" og 

Komme-gå skærmen. 
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28. MERE INFO OM INSTITUTIONSLIVET 

I vil modtage en opstartssamtale, som finder sted i løbet af den første uge hvor I starter i huset. 

Mange hilsner og velkommen fra personalet i Ørnereden. 

 

 

 


