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1. VELKOMMEN TIL HURLUNHEJHUSET 

Hurlumhejhuset er 1 ud af af 10 institutioner samt dagplejen, som ligger under Lystrup-Elsted Dagtilbud. 
Hurlumhejhuset er normeret til 96 børn, og ca. 22 ansatte. 

Hurlumhejhuset er en 0 – 6 års integreret institution 

Adressen er Lille Elstedvej 135, 8520 Lystrup 

Pædagogisk leder: Lisbeth Skjellerup 

Mail: lskje@aarhus.dk 

Vuggestuen: Smølfestuen: 21386547, Mumistuen: 29619701, Spillopstuen: 29620198. 

Børnehaven: Krokofantstuen, 29619862, Skovtroldene, 29619714, Dinogruppen, 29619837. 

2. ÅBNINGSTIDER 

Mandag – Torsdag 6.30 – 17.00 

Fredag 6.30 – 16.30 

Vi vil gerne med denne velkomstpjece give nye forældre svar på en række spørgsmål, som kan være aktuelle når I 
starter i institutionen. 

Hurlumhejhuset er inddelt i 2 afdelinger, en vuggestue- og børnehaveafd.  

Der er 60 børnehavebørn og 34 vuggestuebørn. 

3. VUGGESTUEAFDELINGEN HAR FØLGENDE GRUPPER  

Mumistuen: 13 børn fra 0-2,4 år der er tilknyttet 2 pædagoger, 2 pædagogmedhjælper. 

Smølfestuen: 13 børn fra 0-2,4 år der er tilknyttet 2 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere. 

Spillopperne: 8 børn fra 2,4-3 år der er tilknyttet 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper. 

4. BØRNEHAVEAFDELINGEN HAR FØLGENDE GRUPPER  

Skovtroldene:  ca. 20-25 børn 3-5 år der er 2 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper. 

Krokofanterne:  ca. 20-25 børn 3-5 år der er 2 pædagoger, 1  pædagogmedhjælper, 1 pæd. studerende. 

Dinogruppen: (skolegruppen) har 15 børn 5-6 år. Der er 2 pædagoger, 1  pædagogmedhjælper. 

Struktur i børnehaven: 

Tirsdag-torsdag er børnene aldersopdelt i struktur/aktivitets og relationsgrupper, hvor der tages udgangspunkt i de 6 
læreplanstemaer, som er sociale kompetencer, sprog, kulturelle udtryksformer, personlig udvikling, krop og 
bevægelse og natur og naturfænomener. Mandag og fredag er børnene på egne stuer, hvor der foregår aktiviteter, I 
orienteres når I starter i børnehaven hvordan det foregår. Struktur i vuggestuen: Arbejder vi med læreplanstemaer i 
mindre, aldersopdelte grupper. Vi har en ældste vuggestuegruppe på ca 9 børn fra ca 2,3 – 2-11 år. 

5. DAGLIGDAGEN I HUSET 
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Kl. 6.30 åbner vi en gruppe i vuggestuen, der er mulighed for morgenmad indtil kl. 7.15. Vi starter dagen sammen 
både vuggestue og børnehavebørn, stuerne i børnehaven åbner. Vi tilbyder havregryn og der er mulighed for at lave 
aftale om havregrød til de yngste. 

Ca. Kl. 7.30 Børnehave og vuggestue deler sig og der åbnes altid først på Smølfestuen, derefter åbnes de andre stuer 
løbende i huset. 

Kl. 8.45 I vuggestuen holdes der samling på stuerne, der tilbydes lidt rugbrød/grøntsager/frugt og vand. Derefter 
foregår der aktiviteter på stuen, eller på tværs i grupperne, legepladsen m.v. Dette orienteres I løbende om i 
dagligdagen. De små vuggestuebørn puttes til en formiddags lur. 

Kl. 9.00 i børnehaven starter der struktur/aktivitetsgrupper, alle børn tilbydes rugbrød/grøntsager/frugt og vand, 
dette foregår ved en samling.  

Ved samling både i vuggestuen og børnehaven, opfordre vi til at børnene bliver afleveret inden eller efter samling, 
for at forstyrre mindst mulig.  

Kl. 10.30 Spiser vuggestuegrupperne frokost, for derefter at putte børnene til en middagslur. Vi kan tilbyde at barnet 
sover i krybbe indtil barnet er fyldt ca. 2.4 år, derefter er der mulighed for at sove inde på en madras. 

Kl. 11.00 Børnehaven spiser frokost og går derefter på legepladsen. De yngste børnehavebørn har mulighed for at 
hvile/sove til middag på madras. 

Eftermiddage: 

Børnehaven: Der spises madpakker enten på stuen eller udenfor kl. 14.00. 

Vuggestuen: Spiser eftermiddagsmad kl. 13.30  

Sidst på eftermiddagen ca. 16.15 slår vuggestuen og børnehaven sig sammen, enten i fællesrummet eller på 
legepladsen.  

6. INFORMATION I HUSET 

Vi forventer at alle orienterer sig via børneintra (www.aarhus.inst.dk). Når man starter i Hurlumhejhuset kan man 
enten få et log-in eller logge sig på via sit nem-id. Alle fridage og ferie skal meldes ind via intra. 

På intra kan I finde mange oplysninger, såsom referater fra forældrerådsmøder, info omkring aktiviteter, hvorfor vi gør 
som vi gør med bl.a. aktiviteter i hverdagen. 

Derudover har vi informationstavler v/indgangen , hvor der kan være diverse opslag, hovedvægten af information 
foregår via intra.  

Hvert år vælges der et forældreråd, der afholdes 4-5 møder årlig, Forældrerådet har informationstavler i garderoben, 
hvor der er informationer. Referater fra møder findes på intra. 

Vi forventer, at I som forældre orienterer jer og bruger de ovennævnte informationskilder. 

7. GODDAG OG FARVEL 

Det er meget vigtigt at når man kommer i huset, at der bliver sagt goddag. Ligeledes er det også vigtigt at der bliver 
sagt farvel til personalet, når barnet hentes, I er ansvarlige for at tjekke ud på komme gå skærme, og dette er kun de 
voksne som gør dette. 

 

 

http://www.aarhus.inst.dk/
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8. AFLEVERING/LØFT AF BØRN 

I Hurlumhejhuset har vi meget fokus på løft i hverdagen, både for at passe på personalet, samt at støtte op om 
barnets selvhjulpenhed. Vi lægger stor vægt på brugen af hjælpemidler såsom hæve/sænke puslebord, stiger til 
krybberne m.v. Vi vil gerne opfordre jer til at samarbejde omkring løft i hverdagen. Derfor vil vi gerne at I aflevere 
jeres barn til en voksen der sidder ned, hvorved vi undgår løft. Dette skal ses som forebyggelse og ikke som at 
personalet ikke er imødekommende.   

9. FROKOSTORDNING OG EFTERMIDDAGSMAD 

Vi har frokostordning, det vil sige at der er selvbetalt frokost, hvor vi får mad leveret fra FRK. Laura.  

Mailadd: www.frk-laura.dk. Børnene skal have en madpakke med til eftermiddagsmad. De placeres i køleskabene i 
garderoben, hvor der er et til børnehaven og et til vuggestuen. (Vigtig HUSK NAVN PÅ MADKASSE), om 
eftermiddagen lægges madkasser tilbage hvor I kan finde dem. 

Alle børn bliver tilbudt vand ved måltiderne, dog vil børn under 1 år tilbydes modermælkserstatning af kop. 

Til samling bliver børnene tilbudt rugbrød/grøntsager/frugt og vand. 

Er der individuelle hensyn, aftales dette med personalet. 

10. SYGDOM 

Ved sygdom vil vi gerne kontaktes/skrive besked på intra, så vi ved at barnet ikke komme denne dag. 

Opstår der sygdom, når jeres barn er i institution kontakter vi jer og forventer at I har mulighed for at hente jeres barn 
hurtigst mulig. Når barnet vender tilbage efter en sygdomsperiode, forventer vi at barnet kan følge en normal hverdag 
i institutionen. Læs i øvrigt pjecen ”Rask eller Syg” for yderligere information. 

11. FØDESLSDAGE/AFSLUTNINGER 

Vi fejrer meget gerne jeres barns fødselsdag. 

I vuggestuen og børnehaven fejres fødselsdage i huset, dog er Dinogruppen (skolebørnene) undtaget, her er der 
mulighed for at tage hjem til fødselsdage. 

Vi spiser ikke slik og kage m.v. Derfor vil vi gerne opfordre til at det aftales med personalet hvad der medbringes ved 
fødselsdage og afslutninger, et alternativ kunne være udskåret frugt, boller, pølsehorn, pizzasnegle m.v. Tag en snak 
med personalet. 

Tidspunkt for afholdelse af fødselsdag/afslutninger, aftales med personalet på stuen. 

12. LEGETØJ I BØRNEHAVEN 

Den sidste fredag i hver måned, har vi legetøjs dag i børnehaven. Her er det muligt at have 1. stk. legetøj med, vi 
opfordre til at der er skrevet navn på og at det ikke er støjende legetøj som medbringes. Alle andre dage ser vi gerne 
at barnet ikke medbringer legetøj i Hurlumhejhuset. 

13. EKSTRATØJ - SKIFTETØJ 

http://www.frk-laura.dk/
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Det er meget vigtigt at der altid er ekstra tøj/skiftetøj i barnets kasse. Desuden er det et forældreansvar at der er tøj 
efter årstiden, såsom regntøj, gummistøvler m.v. Vi har ikke ekstra tøj i huset, så derfor må I påregne at blive ringet op 
hvis der mangler skiftetøj. Det er af stor betydning at I sammen med jeres barn holder orden, tager ting m.v. med 
hjem, og opdaterer ekstra tøj efter årstiden.  

Garderoben skal tømmes hver fredag, så der kan blive gjort rent i alle rum. Vi vil gerne frabede os snore i børnenes 
tøj, på grund af sikkerhed for barnet. 

14. FORÆLDRESAMTALER  

I vil blive tilbudt en opstartssamtale, og yderligere en 9-14 måneders SUS (status udviklingssamtale), når barnet er ca. 
2,6 år tilbydes en SUS (status udviklingssamtale), inden barnet skal starte i børnehave. 

I børnehaven tilbydes der en samtale som kaldes +4 samtale, denne samtale foregår i efteråret inden barnet skal 
starte i ældstegruppen den følgende sommer. Den sidste samtale i børnehaven er en SUS (status udviklingssamtale) er 
efteråret inden barnet starter i skole om sommeren. 

Ved alle statusudviklingssamtaler er det både personale og forældre, der har forberedt sig til denne samtale, og der 
sendes link til forældre via computer. 

Hvis der ind imellem de ovennævnte samtaler kunne være ønske til ekstra samtale, er det selvfølgelig altid muligt at 
kontakte personalet, hvorefter der aftales at holde en samtale med personalet. 

15. MODULORDNING 

Der er 2 muligheder for modul. Fultidsmodul, hvor det er fleksibelt hvornår I kommer og går.  Deltidsmodul på 30 
timer, hvor man senest 30 dage før hver periode skal have meddelt på intra komme gå tider en måned fremad. 

16. FERIE 

Ferie skal meldes i god tid, senest to uger før, så vi kan melde det rigtige antal børn ind til frokostordningen. Derved 
reducerer vi madspild. 

Ved højtider såsom jul, påske, enkelte fridage i foråret samt 2 uger i sommerferien er der fællespasning i vores 
dagtilbud (se dagtilbuddets hjemmeside). D.v.s. Hurlumhejhuset ikke nødvendigvis er åbent, men der vil altid være 
kendte voksne med fra huset i et vist omfang af dagen. Det har stor betydning for vores planlægning og budgetter, at I 
forholder jer til alle ferier, så vi i disse perioder kan afvikle ferie og sparer på vikarbudgettet for personalet. Ferie skal 
tilmeldes til den overholdte tidsfrist via intra. 

Med disse mange informationer, vil vi gerne ønske jer velkommen i Hurlumhejhuset, vi håber, at vi må få et godt og 
konstruktivt samarbejde fremover i Hurlumhejhuset.  

Er der spørgsmål som I ikke har fået svar på igennem denne pjece, er I meget velkomne til at spørge personalet i 
huset. 

Vi ønsker jer velkommen til Hurlumhejhuset  

 

Med venlig hilsen 

Personalet/ Lisbeth, pædagogisk leder, Hurlumhejhuset 
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17. 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 Børnehuset Lyset. 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. 

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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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. 

 

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  
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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 Børnehuset Lyset 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 

• 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. 
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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 

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.   

 

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 

 

Klik her for at læse en hjælpetekst, printe en 

beskrivelse eller se en video-vejledning om funktionen. 

 



11 

 

18. KMD - FORÆLDREINTRA APPÉN 
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19. 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. 


