
I  SKAL MEDBRINGE: 

Alle børn har en kasse til deres skiftetøj 

I kassen skal der som minimum være 

• 2 bodyer 

• 2 bluser 

• 2 par bukser 

• 2 par strømper 

• Savlesmække, hvis barnet savler 

• 2 sutter MED navn på (hvis barnet bruger 
sut) 

• Sovedyr/nusseklud hvis barnet sover med 
dette eller det er en tryghed for barnet. 

• I vinterhalvåret skal der desuden være en 
dragt eller jakke som barnet kan sove i 
(Evt fleece) en hat til at sove i og 
handsker/pusser 

På deres rum skal deres udendørstøj være 

• Vinter: Flyverdragt – hat – handsker – 
støvler 

• Forår / sommer / efterår: Softshell dragt 
eller termotøj, regntøj, tynd hat, 
sommerhat, sko og gummistøvler 

Barnevogn med godkendt sele, dyne,  pude, 
regnslag og fluenet. 

HUSK navn i alt (også i regnslag og fluenet til 
barnevogn) 

SYGE BØRN: 

Vi modtager ikke syge børn i vuggestuen. Barnet skal 
kunne følge vuggestuens rytme både ude og inde. 
Desuden smitter børnene let hinanden, da de leger 
med det samme legetøj, og i det hele taget er i 
nærkontakt med hinanden. Det er ikke så rart at være 
sammen med mange mennesker, når man er sløj. 
Specielt ikke, når man ikke kan få dem til at tage 
hensyn. De driller, tager ens lege-tøj og når man er lidt 
pirrelig, og måske hellere vil have fred og ro – ja så er 
den dag bare ikke rar længere. Mange gange kan en 
ekstra dag hjemme styrke immunforsvaret. 

Vi ved godt, at I som forældre ofte er pressede, når 
der er perioder med meget sygdom, men vi beder jer 
alligevel om at tage hensyn til ovenstående. 

Gennem det kendskab vi har til jeres børn i 
dagligdagen, vil vi ofte kunne skelne mellem træthed, 
en dårlig dag eller lignende, og om barnet er sygt. I 
kan imidlertid komme ud for, at I bliver kontaktet af os, 
fordi vi mener, at jeres barn er for dårlig til at være hos 
os, og når I kommer hjem, er der ikke spor i vejen. Den 
situation kan vi desværre ikke gardere os imod, men vi 
gør, hvad vi kan for ikke at tilkalde jer unødvendigt. 

Husk derfor altid at holde jeres kontaktoplysninger 
opdateret på Iportalen, nyt arbejde eller andet samt 
numre til evt. bedsteforældre.  

HVERDAGEN I VUGGESTUEN:  

Børnehuset åbner i vuggestuen kl. 6.15 hvor 
børnehavebørnene også møder ind. 

Der er mulighed for morgenmad indtil kl. 7.30.  

Kl. 7.00 går børnehavebørnene i børnehaven 

Vi leger – dem som har brug for en lur bliver ofte 
puttet mellem kl 7.30 og 8.15 

Ca. kl.9.00 spiser vi formiddagsmad 

Kl. 9.30-11 deler vi ofte børnene op og laver 
aktiviteter 

Kl. 11.00 spiser vi middagsmad 

Alle børn bliver skiftet og gjort klar til middagslur 

Ca kl.14 og frem bliver der serveret 
eftermiddagsmad/frugt 

Ca kl.15.45 samles vuggestuen og børnehaven igen 
og der lukkes fælles. 

VELKOMMEN TIL 
STEPPING NATUR OG 

IDRÆTSBØRNEHUS 
VUGGESTUEN

S T E P P I N G  N A T U R  O G  I D R Æ T S B Ø R N E H U S  
Søndre allé 28B 
TLF. 20 40 20 04 

bornehuset@stepping-friskole.dk
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Indkøring: Vi vil gerne have at I kommer på besøg 
inden start, hvor vi kan tale om jeres barn, dets 
behov og mad/søvn. I kan ringe på 20402004. 

Den første dag er det fint med en kort dag evt fra 
kl.9.30 til senest middag og at mor eller far er med 
– derefter kan de kommende dage aftales. 

Når Jeres barn starter i vuggestue, kan det være 
en stor omvæltning – både for Jeres barn, men 
også for Jer. Der er meget, man skal vænne sig til – 
mange børn, nye voksne og andre omgivelser. Der 
er svært at sige, hvordan en indkøring kan være. 
Det er forskelligt fra barn til barn, og vi 
tilrettelægger derfor i samarbejde med jer et 
forløb, der tager højde for barnets behov. Vi vil 
opfordre til, at I bruger nogle dage på 
indkøringen, gerne en hel uge eller to, hvis det er 
muligt.  

Når I går fra jeres barn, er det vigtigt, at I siger, 
”Jeg går nu, jeg kommer igen og henter dig, og 
(navnet på den voksne i vuggestuen) passer på 
dig.” Selv helt små børn finder tryghed i denne 
besked. Men husk også, at det er tilladt og 
naturligt, at barnet græder over adskillelsen. 
Børnene holder som regel op med at græde kort 
tid efter at I er gået og betragter nysgerrigt de 
andre børn eller spiser med glæde deres 
morgenmad, alt efter situationen. I er altid 
velkomne til at ringe og høre, hvordan det går. Det 
kan være rart for jer, særligt hvis barnet græd, da I 
forlod os.

Å B N I N G S T I D E R

Man-tors 6.15-16.30 dog Fre 6.15-15.30 

I diverse ferier bliver I spurgt via iportalen ift. pasningsbehov. Vi har lukket følgende dage: de 3 
hverdage før påske, dagen efter kristi Himmelfartsdag, uge 29 og 30, Mellem jul og nytår. 

KOMMUNIKATION: 

Har I spørgsmål til vores hverdag, jeres barn eller andet, så 
kom og snak med os eller aftal en tid til samtale.  

Når jeres barn har gået i vuggestuen i ca 3 mdr bliver I 
tilbudt en samtale omkring opstarten og hvordan det går 
med jeres barn. 

FØDSELSDAG: 

Vi fejrer gerne jeres barn, når det har fødselsdag – I kan 
medbringe et tilskud til formiddagsmaden (frugt, boller el 
lign) og I er meget velkomne til at deltage. 

IPORTALEN: 

Ved indgangen til vuggen hænger en ipad, hvor I hver dag 
”tjekker jeres barn ind”, når det møder i vuggestuen, så kan 
vi alle se at jeres barn er mødt og når I henter, skal I ”tjekke 
ud” igen. Der findes en app til Iportalen der hedder mine 
børn - på denne app kan I melde fri og syge dage, give 
beskeder. Derudover kan I også se hvornår jeres barn har 
sovet. Vi bruger også iportalen til at sende nyhedsbreve 
mm til jer. 

Mette 
Pædagog og Leder

Tina 
Pædagog

Dorte 
Pædagogisk medhjælper

Tanja 
Pædagog

Ipad til ind og ud tjekning af 
jeres barn

Iportalen


