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Velkommen til Vuggestuen Århusbo
Vuggestuen Århusbo er en del af Skovvangen Dagtilbud, der foruden vores afdeling består
af Vuggestuen Kornbakken, Børnehuset Troldeskolen, Børnehaven Skovparken, Børnehaven Rytterparken, og en stor dagplejeafdeling. Hver afdeling har en pædagogisk leder, og
dagtilbuddet har en overordnet leder; dagtilbudslederen. I Dagtilbuddet samarbejder vi om
fastlæggelse af pædagogikken, om personaleudvikling, og vi har fælles forældrebestyrelse,
som er med til at sætte de overordnede rammer for pædagogik og drift.

Hvem er vi?
Vuggestuen Århusbo er normeret til 52 børn og vi har 16 fastansatte, samt vores køkkendame Inger, som laver 2 lækre hjemmelavede (tæt på 100% økologiske) måltider til børnene
hver dag. Derudover har vi Rahele samt vores to ungarbejdere; Ida-Fillippa og Regitze, som
hjælper til om eftermiddagene med praktiske opgaver. Vi har valgt denne løsning for at frigive flest mulige hænder til vores børn om eftermiddagen, hvor vi er færrest voksne.
Børn og personale er opdelt på 4 stuer med 13 børn og 4 personaler i hver gruppe. Der er
2 uddannede pædagoger på hver stue, samt 2 medhjælpere/studerende i hver. Grupperne
har børn i alderen ca. 9 mdr. til 3 år.
Personalet er en skøn blanding af hel unge og lidt ældre og nogen midt imellem.
De 4 stuer hedder (startende fra indgangen) Troldely, Fuglereden, Musehullet og Loppereden (det er trolden, fuglen, musen og loppen, der figurerer på forsiden).
Vores faciliteter: Vi har et stort dejligt hus, med 4 rummelige og lyse stuer, med hver deres
garderobe og badeværelse, en lang gang, et stort motorikrum, et værksted, en lille gårdhave, et nyt anneks med legekøkken/klæd-ud-tøj og dukker. Vi har desuden 2 el-ladcykler
og et rejsekort til Letbanen som vi bruger flittigt. Fælles i Dagtilbuddet ejer vi en hyggelig
kolonihave med meget fine faciliteter (nær Reginehøj). Vi ligger godt placeret i byen, tæt på
skov, strand, uniparken, lokale legepladser, midtby mm.

Hverdagen i Århusbo
Dagens gang
6:30. Vuggestuen åbner- Indtil kl. 7.30 er der mulighed for morgenmad.
8:00. Alle stuer er åbne.
9:00. Morgensamling: Børnene er nu på deres egne stuer. Der synges og snakkes og børnene får et lille frugtmåltid og lidt brød. Vi appellerer til at I kommer med jeres barn inden
kl. 9:00 eller efter samlingen er færdig, på den måde undgår vi forstyrrelser og har derfor
bedre forudsætninger for nærvær og fordybelse. Efter samling inddeler vi børnene i små
grupper á 3-4 børn og 1 voksen, da de smågruppekonstellationer udgør et godt fundament
for gode, trygge og nærværende læringsmiljøer. I de små grupper forgår dagens planlagte
aktiviteter, som kan forgå både inde og ude.
10:30. Der spises middagsmad og derefter sover børnene middagslur de små i krybber
udenfor og de 2-3 årige inde på små madrasser.
14:00. Der spises eftermiddagsmad og derefter går vi alle ud på legepladsen (i næsten alt
slags vejr).
16:00. Det meste personale går hjem og børnene samles i fællesrummet/legepladsen eller
på en stue.
17:00. Vuggestuen lukker (fredag kl. 16.30).
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Opstart i vuggestuen
Vi vil gerne at I kontakter os, inden jeres barns opstart, så vi kan aftale, hvornår I møder ind
den første dag. Vi anbefaler at I giver jeres barn den blidest mulige opstart i vuggestuen.
Den første dag bliver I præsenteret for alle ansatte og for stuens personale. Den pædagog,
der har ansvaret for jeres barns indkøring, snakker med jer om jeres barns små vaner mht.
søvn, kost, modermælkserstatning, sut eller ikke sut osv. og I aftaler, hvordan indkøringen
skal forløbe. De næste dage er I sammen med jeres barn i dagens aktiviteter, og I aftaler
med pædagogen, hvornår jeres barn skal prøve at være alene på stuen i kort tid. Ideen er,
at jeres barn gradvist vænner sig til adskillelsen. Vi anbefaler, at I afsætter mindst en uge,
gerne 14 dage til indkøringen.
Sig altid farvel til dit barn, når du går. Det giver dit barn tryghed at vide, om du er gået eller
stadig er her.

Forældresamtaler
Vi tilbyder en samtale om barnets trivsel i vuggestuen efter ca. 3 mdr. (1. status-udviklingssamtale). Vi snakker selvfølgelig sammen dagligt, men det er rart at have lidt mere tid til at
tale sammen, end vi har i hverdagen. Når barnet er omkring 2½ år tilbyder vi 2. statusudviklingssamtale. Det er en samtaleform, som er standard i Århus Kommune, og I vil opleve
samme type samtale i både børnehave og skole. Den er sammensat på en måde, så vi
kommer omkring alle områder af barnets trivsel, læring og udvikling. Der er forberedelsesarbejde for både personale og forældre. Udover det er der er altid mulighed for en ekstra
samtale, hvis I har behov for det.

Mål, værdier og læreplaner
I Århusbo er det allervigtigste, at børnene er trygge og glade i hverdagen og at de føler sig
anerkendt, som de mennesker de er. Hvis de har oplevelsen af, at deres omsorgsbehov
bliver opfyldt og de føler sig set, hørt, forstået og holdt af i vuggestuen, så er der lagt et godt
fundament for et langt læringsforløb i daginstitutioner og skole. Vores små børn har brug for
en masse kompetencer, mens de vokser op, og mange af dem tilegner de sig allerede i
vuggestuen.
I Danmark skal alle 0-6 års institutioner tilrettelægge deres pædagogik ud fra 6 læreplanstemaer: 1) Social udvikling. 2) Kommunikation og sprog. 3) Alsidig personlig udvikling. 4)
Krop, sanser og bevægelse. 5) Kultur, æstetik og fællesskab. 6) Natur, udeliv og science,
derfor tager vores daglige aktiviteter oftest udgangspunkt i disse temaer.
I dagtilbuddet har vi særligt fokus på ”Marte Meo-pædagogik” og ”Krop & Bevægelse”. Aarhus kommune satser stort på Krop & bevægelse disse år, vi er hoppet med på vognen og
har i huset (2018/2019) fået uddannet en Krop og bevægelsesvejleder samt 4 Krop og bevægelsesassistenter, som i høj grad inspirerer hele huset. De har bl.a. udarbejdet dette skriv
om selvhjulpenhed, som vi har meget fokus på i Århusbo.

Selvhjulpenhed
Øvelse i selvhjulpenhed er med til at styrke barnets selvværd og give det succesoplevelser. Det giver barnet mere overskud og selvtillid til at møde nye udfordringer.
I dag har voksne meget travlt i hverdagen og mindre tålmodighed end tidligere. Det kan
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medføre, at der ikke er tid til, at børnene f.eks. får lov til selv at klæde sig på, hjælpe med
at rydde op, selv gå fra a til b, eller selv gå op/ned ad trappen. I stedet bliver de hjulpet og
båret.
Derudover kan vi voksne (om vi vil indrømme det eller ej;-) indimellem have tendens til, at
vi gerne vil have tingene overstået enten i en fart eller nemmest muligt. Dette resulterer
desværre bare i, at barnet bliver sat af, og går glip af værdifuld læring.
Børn kan mange gange mere end deres forældre er klar over.
Når børn ikke er samarbejdsvillige
Først – er barnet vant til et højt serviceniveau, er der selvfølgelig nogle kampe der skal tages indtil det vante mønster, er brudt.
Derudover er nogle børn ikke altid lige motiverede eller samarbejdsvillige, når det kommer
til at øve selvhjulpenhed, og her er det vigtigt, at den voksne laver en god stemning i aktiviteten, og taler opmuntrende og rosende, når det lykkedes for barnet. Alt det der ikke lykkedes for barnet, er der ingen grund til at påpege. Og sidst men ikke mindst er succesprocenten det højere, hvis den voksne udviser tålmodighed;-)
Selvhjulpenhed hjemme
Man kan med fordel bruge de daglige rutiner f.eks. tøj af og på, børste tand/tænder,
dække på bordet osv. til at øve selvhjulpenhed. Dette bl.a. fordi mindre børn har brug for
gentagelser. Og dem er der rigeligt af, når den samme rutine kommer igen dag efter dag.
En anden fordel ved rutiner og gentagelser er, at man som voksen kan justere kravene til
hvert enkelt barn og skrue op hen ad vejen. I begyndelsen er det f.eks. helt fint, at barnet
tager alt for mange tallerkener med over til bordet, når dét skal dække bord, men så kan
de voksne lige så stille hjælpe dem på vej, og en dag tager de ikke for mange tallerkener
mere.
Forslag til at øve hjemme
▪ Lade barnet selv forsøge at tage tøj og overtøj af og på (vær her opmærksom på
tøjet er bevægelsesvenligt dvs. ikke slim-bukser, snørebånd i skoene, svære knapper osv.).
▪ Selv øse mad op på tallerkenen.
▪ Selv hælde vand op fra en lille kande.
▪ Selv spise enten med fingrene eller gaffel (alt efter alder selvfølgelig).
▪ Hjælpe med at tage af bordet.
▪ Selv gå så meget som muligt (de er udstyret med to gode ben).
Samskabelse
Når I har fokus på barnets selvhjulpenhed, gør det også barnets hverdag i vuggestuen nemmere. Blandt andet ved at lade barnet selv gå ind i institutionen, hvorved barnet får brugt sin
krop fra morgenstunden af, og får en følelse af ”her kommer jeg” og ikke ”her kommer far
eller mor med mig”. Ligeledes styrker det barnets selvværd og selvtillid, og lader barnet vide,
at forældrene anerkender, hvor dygtig barnet er (”at jeg er en stor dreng/pige og ikke en
baby”).
Man skal også være realist, og det er klart, at i den travle hverdag, hvor man først er
hjemme kl.17 og barnet er træt, er det ikke et optimalt tidspunkt at øve selvhjulpenhed….
men så kan det være weekendprojekter ☺
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Traditioner
Vi har mange hyggelige traditioner I Århusbo:
Sommerfest: Forældrerådet står for at planlægge vores sommerfest for forældre børn og
personale. Her medbringer alle forældre en ret til en stor buffet og vi spiser og hygger sammen en aften sidst i august. Drikkevare medbringer forældrene også selv. Der vil komme et
opslag vedr. arbejdsopgaver vedr. arrangementet.
Julefest: Hver stue afholder deres egen julefest for stuens børn og forældrene i november/dec.
Børne-julehygge: En af de sidste dage inden jul samles alle børn til fælles julehygge med
juletræ, risengrød og besøg af selveste Julemanden.
Fastelavn: Børnene er klædt ud hjemmefra og de slår katten af tønden på deres stue om
formiddagen
(arrangementet
er
kun
for
børn).
Bedsteforældredag: Ca. en gang om året afholder vi bedsteforældredag, hvor bedsteforældrene bliver inviteret til en hyggelig formiddag på stuen med deres barnebarn.
Diskofest: hvert halve år afholder vi Diskofest for husets største børn en fredag aften fra
ca. 17-19. Her er der gang i Diskolamperne og der festes, danses og spises pomfritter,
pølser og kage (vi er ellers en sukkerfri institution, men denne dag gør vi en undtagelse).
Grøndag: En gang om året har vi en festdag, som vi kalder Grøn Dag. Her kommer børn
og personale i grønt tøj og vi har en række ”grønne” aktiviteter. Maden er også grøn denne
dag. Til Grøn-dag inviterer forældrerådet alle forældre til en hyggelig eftermiddag i vuggestuen, hvor forældrene bl.a. har en lille plante med, som de planter ud på legepladsen sammen med deres barn.
Dagtilbudsfestival: Hvert år i juni afholder vi vores store fælles Dagtilbudsfestival, for alle
institutioner og dagplejere i Dagtilbuddet. Arrangementet foregår på Skovvangsskolens
boldbaner og er kun for børn og personale. Her vil der være musik og sjove aktiviteter hele
formiddagen.
Fredagssang: Hver fredag kl. 9:30 har vi tradition i Århusbo for at holde fællessang i motorikrummet, derfor mødes alle 52 børn og alle personalerne og synger, leger og hygger os.
Stuerne skiftes til at stå for arrangementet og det er super hyggeligt. Hvis vi har børn eller
voksne der stopper eller har fødselsdag, får de en sang med og hvis de er rigtig modige
komme de ind i midten og sidder.
Fødselsdage: Vi fejrer gerne børnenes fødselsdage her i institutionen og forældre er meget
velkomne til at deltage. OBS. Se vores sukkerpolitik.
Arbejdsdage: Der vil ca. en gang om året være en arbejdsdag, hvor vi beder jer forældre,
om hjælp til praktiske opgaver, såsom at oliere træværk på legepladsen, beskære planter,
male mm.

Børneintra & Komme-gå-skærm:
Umiddelbart efter jeres opstart laver pædagogisk leder Sofie et log-in til vores kommunikationsportal ”KMD-Børneintra”. I bliver bedt om at downloade App´en, af samme navn. Her
kan I læse opslag og se billeder fra børnenes dag, samt læse nyhedsbreve fra huset eller
dagtilbuddet, referater fra forældrerådsmøder, bestyrelsesmøder, ferietilmeldinger og andre
vigtige informationer. App´en fungere ligeledes som en kommunikationskanal til pædagogerne, i kan skrive beskeder, melde jeres barn syg/fri og meget mere. Vi forventer derfor, at
I med jævne mellemrum orienterer jer i App´en. Sofie den pædagogiske leder, vil hellere
end gerne hjælpe jer i gang med Børneintra.
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I entreén hænger vores komme-gå-skærm. Her skal I hver morgen, som det første når I
træder ind ad døren, tjekke jeres barn ind ved at trykke på billedet af jeres barn og den
”grønne dør” (billedet af jeres barn kan I selv oploade i Børneintra appén). Når I henter jeres
barn igen er det vigtigt at I først tjekker jeres barn ud når I forlader huset igen. Her trykkes
på barnets billede og den ”røde dør”. Det er særligt vigtigt for os at vide præcis, hvem der
er kommet og blevet hentet, da det giver os et hurtigt overblik og i tilfælde af brand er det
også her vi kan få et hurtigt overblik over børnene i huset.

Fuldtid & deltidsmoduler
Forældre har muligheden for at vælge imellem to forskellige moduler til deres barn, deltid
(30 timer) og fuldtid.
Hvis I har valgt deltidsmodul, skal I aflevere en oversigt over hvordan i vil fordele timerne og
de kan kun ændres efter særlige regler, det er ligeledes vigtigt at I overholde de tider i angiver. Snak med pædagogisk leder Sofie umiddelbart efter opstart, så skal hun nok sætte jer
ind i reglerne.
Hvis jeres barn bliver hentet af andre end forældrene, er det meget vigtigt, at I giver os
besked på Børneintra, da vi kun må udlevere jeres barn efter aftale med Jer.

Mad
I Århusbo har vi fuldkostordning. Dvs. at børnene får alle de måltider, de har brug for i løbet
af dagen. Vi beder dog alle forældre medbringe 3 stykker frugt om ugen. Undgå venligst at
medbringe pærer, da de ofte er for hårde for vuggestuebørn.
Vi lægger vægt på, at børnene får en sund og nærende kost og den er i stort omfang økologisk (over 90 %). Vi vil gerne, at børnene lærer at spise varieret mad, derfor opfordrer vi
dem altid til at smage på det, der er. Da der er flere forskellige ting på bordet hver dag, er
der som regel noget, som selv meget kræsne børn kan lide. Hvis barnet ikke kan lide noget
af det, der er på bordet, finder vi en skive rugbrød. Som regel elsker vores børn maden.
Hvis I har brug for vejledning omkring kost eller bare en lille snak, er I velkomne i køkkenet
hos Inger.
Dagens måltider
De børn der møder før kl. 7.30 kan få morgenmad. Den består af grød, gryn, brød og mælk.
Kl. 9 spiser vi frugt med rugbrød til og vand. Kl. 10.30 spiser vi frokost, som 4 dage om ugen
består af varm mad, og en dag om ugen af rugbrød, pålæg og grønt. Vi kalder det ”smøre
selv dag” fordi børnene får en lille kniv, så de kan øve sig i at smøre selv. Mellem kl. 14 og
15 spiser vi eftermiddagsmad, som består af frugt, brød, én slags pålæg og mælk.
Babymad
Børn under et år får mad, når de er sultne. Middagsmaden består af mosede kartofler, gulerødder og en tredje grønsag. Til eftermiddagsmåltidet kan de, ud over brød, få hjemmelavet frugtmos. Gradvist går de over til at få samme mad, som de øvrige børn.
Sukkerpolitik
I vuggestuen Århusbo ønsker vi at bidrage til, at institutionens børn får en sund start på livet
med gode kostvaner. Derfor har forældrerådet i tæt samarbejde med personalet indført en
sukkerpolitik.
Det betyder at vuggestuen minimerer sukkerindholdet i kosten mest muligt, og at vi helt
undgår slik og kage.
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Dette gælder også for medbragt mad. Hvis I som forældre medbringer mad til jeres barns
fødselsdage eller andre mærkedage, bør det være frugt eller boller.
Til julearrangementerne tillader vi dog æbleskiver med marmelade til.

Tøj og forventninger til jer
Børnene skal have et sæt skiftetøj med hver dag, dvs. at der altid skal ligge et sæt tøj i
badeværelset, så barnet kan skiftes fra yderst til inderst. Børnene sover udendørs, så de
har brug for sovetøj, der passer til årstiden (fx nattøj (eller blødt tøj), varm trøje, hue, vanter).
Da vi er ude i al slags vejr, har børnene brug for overtøj, der passer til årstiden – også regntøj
og gummistøvler.
Af hensyn til dit barns sikkerhed, bedes du fjerne alle snore i tøjet (sæt elastik i, i stedet for),
undgå smykker og hårspænder og halstørklæder. Vi anbefaler elefanthuer og halsedisser.
Skriv navn i jeres børns tøj, hvis I vil være sikre på, det ikke bliver væk. Skriv altid navn i
fodtøj og overtøj – det gør hverdagen meget nemmere for os.

Vi har lavet en liste med tøj/ting vi gerne ser I medbringer
Årstid
Hele året

Skiftetøj og sovetøj
PÅ BADEVÆRELSET
•
•
•
•
•

Vinter

Sommer

Forår/
Efterår

Undertøj (to-delt til børn der nær•
mer sig 2 år)
•
Strømper el. strømpebukser •
Bukser
Bluser
Bløde bukser til at sove i

Sovetøj (børn, der sover ude)
• Rummelig tyk sweater eller fleecetrøje
• Luffer
• Tynd elefanthue
• Tykke sokker
• Joggingbukser/fleecebukser
Sovetøj (børn, der sover inde)
• Todelt Nattøj (efterår/vinter)
•
•

Overtøj og fodtøj
GARDEROBE

T-shirts
Shorts

Regntøj
Gummistøvler
Hjemmesko

•
•
•
•
•
•

Flyverdragt
Tyk elefanthue
Luffer-tynde vanter
Vinterstøvler, vandtætte
Termofutter til de mindste
Trøje el. fleece

•
•
•

Sandaler
Solhat
Tynd jakke

•
•
•
•
•
•
•

Sko
Termotøj/overtræksbukser
Tyk jakke
Tynde vanter
Tynd elefanthue
Fleece/tyk trøje
Termofutter til de mindste
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Husk desuden: Sut og sovedyr hvis Jeres barn bruger det.
Husk at tage sovetøjet med hjem og vask det en gang imellem. Vær opmærksom på, at det
skal være behageligt at sove i.
Kontroller jævnligt, om der mangler skiftetøj og om det fortsat passer.
Det er en stor hjælp for os, hvis I altid sørger for at hænge barnets overtøj klar på knagen i
garderoberummet. Bleer skal I ikke medbringe, dem har vi her i vuggestuen og er inkluderet
i prisen.

Lidt flere forventninger
Vi smører børnene med solcreme om eftermiddagen, når vejret kræver det. I skal selv
smøre dem om morgen, hvis I finder det nødvendigt.
Forsøg selv at finde forsvundne ting (tøj, sko, legetøj). Vi slipper ikke de børn, vi har i
hænderne for at lede. Det dukker som regel op igen, især hvis der er navn i.
Det er jeres ansvar at holde orden og sørge for, at der bliver fyldt op i Jeres barns garderobe og kasser på badeværelset.
1 gang om måneden skal I skifte sengetøj i Jeres barns krybbe/madras. Vi skriver til jer på
Børneintra, når det er tid. At I hjælper med det, frigiver personalet en masse tid, som de
kan bruge på jeres børn.
I bedes tømme jeres barns garderobe hver fredag, pga. rengøring.

Sikkerhed:
Snore i børnenes tøj skal fjernes af hensyn til barnets sikkerhed.
Undgå hårspænder, hvis barnet taber dem, kan de små finde på at putte dem i munden.
Plastikposer må ikke efterlades i vuggestuen pga. kvælningsfare.

Legetøj
Børnene må godt have legetøj med i vuggestuen, men vi kan ikke påtage os at passe på
det, eller lede efter det, når I skal hjem.

Søvn
Som udgangspunkt putter vi børnene når de er trætte.
Vi bliver en gang imellem spurgt, om vi vil vække et barn, der har svært ved at falde i søvn
om aftenen.
Som udgangspunkt vil vi helst undgå at vække børn. Hvis man vækker et barn fra middagsluren, risikerer man, at det sover endnu dårligere om natten. Vi kan anbefale Aarhus Kommunes hjemmeside om søvn: www.aarhus.dk/søvn. Vi bistår gerne med en snak om søvn,
så sig endelig til, hvis I har brug for råd.

Børnehaveplads
Du skal skrive dit barn op til børnehave hurtigst muligt og gerne inden dit barn er 4 måneder,
på den måde, opnår I den højst mulige anciennitet. Det kan I gøre på internettet. Vi har i
vores dagtilbud 2 dejlige børnehaver, som vi samarbejder med: Skovparken og Rytterparken, vi har brochure omkring de to børnehaver, hvis det har interesse.

Ændringer
Giv venligst besked, hvis I skifter adresse eller telefonnummer. Det gælder også arbejdstelefon, I kan selv lave ændringerne i Børneintra App´en.
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Sygdomme
Dit barn må ikke komme i vuggestue, når det er syg, dvs. hvis de har feber (temperaturen
på 38 grader og derover) eller hvis barnets almen tilstand er påvirket. Barnet kan smitte
andre børn og det har brug for den omsorg, det kun kan få derhjemme. Bliver dit barn syg i
vuggestuen, kontakter vi dig, så barnet hurtigst muligt kan komme hjem. Sundhedsstyrelsen
anbefaler, at børn bliver hjemme minimum 24 timer efter det har haft feber/opkast/diarré, for
at minimere smittefaren. Personalet må kun give medicin ved kronisk sygdom. Denne medicin skal fra apoteket være mærket med barnets navn, og en original brugsvejledning skal
medfølge.

Tiltag i Vuggestuen: Forældrerådet har besluttet, for at optimere hygiejnen og mindske
sygdom og smitte i huset, at I forældre hver morgen, når I møder ind i vuggestuen, sørger
for at jeres barn får vasket hænder.
Når dit barn er syg eller holder fri, vil vi gerne have besked inden kl. 8. Det letter vores
planlægning af dagen.

Skadestuebesøg: Hvis jeres barn kommer til skade og har behov for at blive tilset af en
læge, kontakter vi jer, så I kan følge barnet til læge/skadestue.
Hvis I vil vide noget om de smitsomme børnesygdomme og reglerne for, hvornår de må
komme i vuggestuen, kan I gå ind på sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk

Ferielukning
Vuggestuen er lukket i op til 4 uger om året: I uge 29 og 30, Juleaftensdag og ugen mellem
Jul og Nytår. Desuden er der lukket 3 hverdage før Påske, Grundlovsdag (d. 5. juni), samt
dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Det vil være muligt at få sit barn passet i lukningsperioderne, da 1 af dagtilbuddets 4 afdelinger holder åbent, hvis der er børn, der skal passes,
men der er tale om nødpasning, så hvis I har andre muligheder, vil vi gerne I benytter dem.
Når der er en ferie på vej, melder vi som udgangspunkt alle børn fri, de der har behov for
sampasning i dagtilbuddet, skal melde det ind til den Pædagogiske leder i huset. Kommunikationen om kommende ferier foregår på Børneintra, så husk at holde jer opdateret i
App´en.
Husk at det er hårdt arbejde for børn at gå i vuggestue, derfor er det vigtigt I husker, at
børn ligesom voksne har brug for ferie og at blive hentet tidligt indimellem.

Forældreråd og Bestyrelse
Vi har tradition for et godt samarbejde i forældreråd og bestyrelse. Forældrerådet består af
5 medlemmer og 5 suppleanter. Fra forældrerådet vælges 2 repræsentanter til bestyrelsen. Der er valg til forældrerådet hvert år i september. Forældrerådet kan diskutere og
være med til at sætte rammer for vuggestuen, og det står for planlægning og afholdelse af
fælles arrangementer. Alle er velkomne til forældrerådsmøderne.

Vi ser frem til et godt samarbejde og endnu en gang velkommen i Vuggestuen Århusbo.
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