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Vuggestuen Graven, Graven 19
Vuggestuen Mindegade, Mindegade 8
Vuggestuen Ny Vimmerby i Falstersgade 17
Vuggestuen Smaaland, Langelandsgade 62
Vuggestuen Storkereden, Nørre Boulevard 1A
DII Børnehuset Villekulla Falstersgade 35
DII Beboerens Børnehus, Sølystgade 30
DII Kolbøtten Thunøgade 11
DII Skattekisten, Knudrisgade 7B
DII Nørrestenbro, Knudrisgade 7
DII Vokseværket, Østboulevarden 9-11

Dagtilbudsleder
Karin Faust Henriksen,
Administrationsbygningen, Samsøgade Skole, Ny Munkegade 17, 8000 Aarhus C
Tlf. 2920 4149 kafu@aarhus.dk
www.midtbyensdagtilbud.dk
Børne- og personalenormering
I Vuggestuen Graven har vi plads til 39 børn og 11 voksne (6 pædagoger,
2 pædagogmedhjælpere, 1 køkkenassistent, 1 studerende og 1 pædagogisk leder).
Børn og voksne er fordelt på 3 aldersintegrerede stuer; Jorden, Månen, Solen.

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN GRAVEN

Kære forældre
Vuggestuen Graven vil gerne byde hjertelig velkommen til vores dejlige hus.
Det er vores ønske at bidrage med rammer og en pædagogik, der kan sikre, at
børnene får de bedste betingelser for nogle trygge og udviklende år i vuggestuen.
Udgangspunktet for, at det kan lykkes, er, at I får tillid til os som omsorgsgivere og
udviklingsstøtter. For at opbygge den tillid er det nødvendigt, at vi har et godt og
gensidigt kendskab til hinanden, og at vi betragter hinanden som ligeværdige
samarbejdspartnere.
Vi vil derfor gerne indbyde jer til et tæt, trygt og tillidsfuldt samarbejde omkring jeres
barns udvikling og trivsel, hvor vi hver især deltager med vores forskellige vinkler i
samarbejdet. Vi bidrager med en professionel viden og erfaring, og I har den vigtige
og specifikke viden om netop jeres barn og jeres familie. Begge aspekter udgør en
stor del af det fundament, der skal være med til at sikre jeres barn et godt børneliv i
vuggestuen.
I får her orientering om forskellige, relevante forhold i vuggestuen, og vi håber, det
kan hjælpe til at få overblik over en lang række praktiske ting. Samtidig kan folderen
forhåbentlig give et større indblik i vuggestuen og et par gode råd med på vejen.
Hvis I har brug for flere informationer, kan I til enhver tid henvende jer til personalet
og undertegnede.

Vi glæder os til samarbejdet.

Lone Vad Aagaard
Pædagogisk leder

VUGGESTUENS HISTORIE OG FYSISKE RAMMER
Vuggestuen Graven er en kommunal vuggestue med plads til 29 børn i alderen
0-3 år.
Vuggestuen åbnede første gang 1. maj 1997 som en 2-gruppers institution, efter at
have tilhørt Midtbyklubben. I 2018 er vuggestuen udvidet til en 3 gruppers institution.
Som by-institution ligger vi centralt. Vores nære omgivelser er havnen, strøget og
miljøet omkring Aarhus Å, Ø-gaderne og Østboulevarden.
Vi bruger ofte bymiljøet til små gåture eller ture med klapvogn om formiddagen, hvor
vi nyder byens rolige puls, mens den vågner.
Legepladsen
Legepladsen har karakter af en hyggelig have. Her har vi et større sandareal og en
lille græsplæne med en bakketop, hvor den ene skråning er ”tæt skov”. Derudover
har vi et større fliseareal, hvor det er muligt at få fart på scooteren og cyklen; en
gynge, der ”flyver børnene op til solen”, en dobbelt rutsjebane, som kan bruges med
vennerne, klatrevæg og stubbetrapper, der udfordrer kroppen.
Om sommeren har vi solbærbuskene fyldt med bær, grønsager og blomster i
højbedene – og jorden bliver endevendt i søgen efter små dyr.

AT BEGYNDE I VUGGESTUE
Det er vores erfaring, at overgangen fra hjem til vuggestue kan være brat for både
børn og forældre. En ny verden åbenbarer sig blandt ukendte børn og nye voksne.
Derfor arrangerer vi en snak mellem jer og en pædagog den første dag i vuggestuen.
Her kan vi tale om jeres forventninger til os, hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi i
fællesskab kan arbejde med at knytte jeres barns hjemme- og vuggestue liv sammen
på en god måde.
Det er svært at sige, hvor lang tid der går, før jeres barn er trygt ved at gå i
vuggestuen. Det afhænger af, hvordan barnet reagerer, og hvordan I selv har det
som forældre med at aflevere jeres barn til os. Det er derfor godt, hvis en af jer har et
par fridage i starten, så I kan være fleksible i forhold til at hente jeres barn, hvis det
bliver nødvendigt. Vores erfaring siger, at det er bedst, at her kun er én af forældrene
ad gangen, dog undtaget første dag. Alt efter hvordan dette forløber, aftaler vi det
næste tiltag. Det kunne f.eks. være, at I går en lille tur og er væk i et lille stykke tid.
For jeres barn handler det at starte i vuggestuen om at lære at mestre ”goddag og
farvel” i forhold til vuggestuen og i forhold til jer.
Når jeres barn kommer her, siger det goddag til os og farvel til jer. Og når I henter,
siger barnet farvel til os og goddag til jer. Stille og roligt vil barnet på den måde lære,
at I kommer igen. Det er derfor vigtigt, at det er tydeligt for jeres barn, at I går. Det vil
sige, at jeres barn skal se jer gå, og at I fastholder at ville gå, når I har sagt farvel. Vi
ved, det er svært, hvis barnet græder, men tøver I, bliver barnet forvirret og forstår
ikke sammenhængen. Vi accepterer, at barnet bliver ked af det ved at støtte og
trøste.
I kan altid ringe tilbage til vuggestuen for at høre, hvordan det går, og kan vi ikke få
jeres barn til at falde til ro, ringer vi efter jer.
Når I henter jeres barn, er det ligeså vigtigt at være tydelig, så barnet kan forstå, at
nu kommer I, og så er dagen i vuggestuen slut. I begyndelsen, hvor det at gå i
vuggestue er nyt for jeres barn, er det derfor vigtigt, at dagen slutter, uden at I ”slår
jer ned” her sammen med barnet. På den måde bliver det mest tydeligt for barnet, at
det at gå i vuggestue handler om at være her alene, uden jer.
For at barnet kan opleve en rolig og tryg start i vuggestuen, vil der i begyndelsen
være et par voksne på stuen, der er knyttet til barnet. Det betyder f.eks., at det – som
udgangspunkt - er de voksne, der oftest tager imod om morgenen, lægger jeres barn
ud at sove, skifter ble og har mest kontakt med barnet. I starten indskrænker vi også
jeres barns hverdag. Det er ikke med på ture, og vi sørger for, at jeres barn om
formiddagen opholder sig meget sammen med den lille gruppe af de nyeste og
mindste børn og de voksne, der er knyttet til dem.
Når barnet selv begynder at vende blikket mere ud mod verden til de andre børn og
voksne, får barnet også plads og støtte til den frigørelse. De andre voksne i
vuggestuen bliver stille og roligt ligeså vigtige omsorgsgivende voksne som dem, der
har taget imod barnet. Tidsrummet for dén proces er forskellig fra barn til barn, men
over tid vil I opleve, at alle voksne i huset kender jeres barn og kan fortælle små
historier om barnet. I vil selvfølgelig også kunne bruge alle voksne i huset i kontakten
omkring jeres barn.

VUGGESTUENS VISION, MÅL OG VÆRDIER
Vi mener, at børn skal ses – ikke vurderes.
Vi har en vision om, at barnet skal udvikle en høj grad af selvværd og selvtillid i det
fællesskab, som kendetegner vuggestuen, og at barnet i det fællesskab skal
opbygge sociale kompetencer.
Vores mål er, at vuggestuen skal være et trygt og sjovt sted for børn. Et sted, hvor de
bliver mødt af glade og faglige kompetente voksne, der ser det som deres primære
opgave at drage omsorg for det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Et hus,
hvor børn og voksne trives, bliver udfordret og udviklet i samspil med hinanden i en
fælles hverdag, hvor alle føler sig hjemme.
Fokus på børnenes trivsel og udvikling er vores kerneopgave i arbejdet i vuggestuen.
Det er derfor vigtigt, at vi øger vores viden om og forståelse af det enkelte barn, og at
vi skaber kontinuitet og overblik over den viden. På den måde sikrer vi, at barnets
historie er en del af det daglige pædagogiske arbejde.
Byrådet har vedtaget tre grundværdier for Aarhus Kommune: Troværdighed, respekt
og engagement. Det er værdier og leveregler, vi ser som naturlige forudsætninger for
det pædagogiske arbejde, for forældresamarbejdet og for personalesamarbejdet i
vuggestuen.
Er de tre værdier indlejret i ord og handling i det miljø, børn vokser op i, har børnene
mulighed for at udvikle sig til hele mennesker, der tillidsfuldt, trygt og kreativt med
selvtillid og selvværd er i stand til aktivt at deltage i og skabe sociale fællesskaber.

”Det mest afgørende, som skete for os, da vi
var børn, var, at der var kærlige øjne som så
os. Så os med glæde og varme. Ikke fordi vi
havde de og de gode egenskaber, men bare
fordi vi var til”.
Johannes Møllehave, 1985

DAGLIGDAGEN I VUGGESTUEN
Som pædagoger er vi "arkitekter" i opbygningen af en fælles pædagogisk hverdag. Vi
justerer os løbende i forhold til hinanden og de opgaver, der skal løses.
Morgenen
Om morgenen tager et par voksne imod børnene. Måske har I eller vi brug for at
viderebringe information om barnet, hvorefter vi sammen med barnet vinker farvel til
far eller mor. Derefter kan der måske være brug for at sidde lidt ved en voksen, finde
legetøjet frem, læse små historier eller lægge puslespil. I det hele taget skaber vi
fælles morgenhygge, hvor både børn og voksne er meget opmærksomme på at tage
imod børn og starte dagen.
Der vil ikke altid være en voksen fra jeres barns stue om morgenen. Men alle, børn
som voksne, kommer hurtigt til at kende hinanden, og børnene får etableret et trygt
”goddag” til alle voksne.
Vi mener, at det er naturligt og sundt, at børnene oplever en særlig tilknytning til de
voksne på deres stue, men vi voksne påtager os et ansvar for alle børnene, uanset
hvilken stue de har mest tilknytning til. Det er vores ansvar som voksne at opsøge,
invitere og holde øje med de børn, der er i vores nærhed, så de er trygge ved alle
voksne.
Rammen om dagen
Strukturering af hverdagen bruger vi i forbindelse med forskellige aktiviteter om
formiddagen.
Hver gruppe samles på stuen kl. 9-9.15, hvor vi byder hinanden velkomne og taler
om, hvad vi skal lave i løbet af formiddagen. Vi synger et par sange og spiser lidt
frugt. Derefter deles børnene op i mindre grupper for bl.a. at skabe tid til nærvær og
fordybelse.
Vi mener, at børnene skal møde nogle faste rutiner og traditioner gennem deres
vuggestueliv, da det skaber rammer og fæstepunkter, som barnet kan bruge til at
organisere sine oplevelser af verden. Organiseringen/genkendeligheden giver barnet
mulighed for at være deltagende og udfylde et ansvar. Barnet oplever derved en
mestring og udvikler på den baggrund en indre målestok, som er grundlaget for
selvforståelsen og oplevelsen af selvværdet hos barnet.
Børn og voksne bevæger sig rundt i hele huset og etablerer aktiviteter på tværs af
stuerne, så både børn og vokse kan lære hinanden at kende. Bevægeligheden har
endvidere det formål, at vi voksne kan gøre brug af hinandens forskellighed og
forskellige kompetencer til glæde for børnene.
Aktiviteter
Årets gang sætter en naturlig dagsorden i vuggestuen. Årstiderne giver os forskellige
muligheder for udfoldelse. I sommerhalvåret er aktiviteterne og dagligdagen præget
af, at vi er meget udenfor, enten på legepladsen, på små ture i nærområdet eller på
længere ture.
I vinterhalvåret er vi mere inde. Mængden af tøj og kulde er afgørende for, om vi kan
komme ud både formiddag og eftermiddag. Bliver vi inde, er der mulighed for at lege
og bruge kroppen på alle måder i vores sanserum, spille og lytte til musik, læse en
bog med en voksen i ”læsehjørnerne” eller lege i legekøkken.

Efter en aktivitetsrig formiddag kommer børnene på badeværelset for at vaske
hænder, først og fremmest af hygiejnemæssige årsager, men for børnene er det
også et signal om, at det er tid til en anden af hverdagens kendte aktiviteter: samling
og efterfølgende frokost.
Middagsstund
Efter frokost kommer de mindste og mest trætte børn ud at sove først. De større børn
får nu mulighed for at lege forskellige spontane lege. Der lyttes og danses måske til
musik, eller en voksen sidder i sofaen med en gruppe børn og læser historie, alt
imens de enkelte børn bliver mere og mere trætte. Omkring kl. 12 sover alle børn, de
yngste børn sover ude i krybberummet, og de ældste børn sover indenfor. De har
hver deres madras og dyne, som de hjælper med at lægge ind på stuen på deres
faste plads, hvorefter der kommer en voksen rundt og putter hver enkelte, som hver
får en pixibog, som de kan ligge og læse i, hvis de vil. Sommetider sætter vi lidt
wellness-musik på afspilleren, da det skaber en afslappende og rolig stemning. Et
par voksne sidder inde ved børnene i begyndelsen. Der kan være én, som gerne vil
holde i hånd eller har brug for en beroligende hånd på ryggen. Efter 15 min. sover de
fleste, og en voksen bliver på stuen, indtil alle sover. Det at sove inde betyder for
børnene, at nu er de ved at være store. Når de vågner, har de mulighed for selv at
stå stille op og gå ud af rummet. Mange børn nyder dog at vågne langsomt, og når
en voksen stikker hovedet ind for at se, om der er nogen, som vil op, går de stille
med ud.
De børn der sover to gange om dagen har deres egen rytme. Her planlægger vi, i
samarbejde med jer forældre, barnets dag, så vi tilgodeser barnets behov og rytme.
Personalet samles i middagsstunden for at dele evt. vigtige informationer og
beskeder om de enkelte børn, inden de holder frokostpause.
Når børnene er færdige med middagssøvnen, spiser de eftermiddagsmad mellem
kl. 13.30 -15. Omkring kl. 14.30 er de fleste færdige med at spise og herefter
planlægger vi eftermiddagen efter årstiden, vejret og efter, hvor mange medarbejdere
vi er. Vi værner om de lege og aktiviteter, der opstår blandt børnene og undgår
unødige afbrydelser. Det er det tidspunkt på dagen, hvor børnene bliver hentet og
personalet og personalet kan få en snak om dagen med forældrene.
Hente og bringe uden forstyrrelser
Vi har et ønske om at minimere forstyrrelserne i børnenes hverdag, da påvirker
børnene meget, hvis de ofte blive afbrudt i løbet af dagen.
Det er forstyrrende for børnene, når der går mennesker ind og ud af døren, eller når
der sidder andre voksne og taler sammen på stuen, f.eks. mens de spiser.
Vi tilstræber derfor, at spisestunden skal være rolig og hyggelig for alle, hvor vi
voksne har tid og mulighed for fordybelse sammen med børnene, og vi kan øve
koncentration, sprog og de gode relationer for derigennem at støtte børnenes læring
og udvikling.
Vi vil derfor opfordre jer til at komme inden kl. 9.00 eller efter kl. 9.15, hvor vi holder
samling. Hvis det imidlertid ikke er muligt, vil én af de voksne fra samlingen komme i
garderoben for at tage imod.

Når I har vinket farvel, går barnet og den voksne sammen ind på stuen, uden at det
påvirker de andre børn for meget.
Hvis I henter jeres barn, imens det spiser eftermiddagsmad, vil vi gerne have, at I
ikke går ind på stuen, men i stedet venter i garderoben, til børnene er færdige. Hvis I
ikke har tid til at vente, eller barnet ser jer og vil ud til jer, så hjælper vi gerne barnet
ud til jer i garderoben.
Aflevering af barnet om morgenen
Vi vil gerne sammen med jer forældre være med til at give barnet den bedst mulige
start på dagen. Derfor bestræber vi os altid på at hilse på både børn og voksne, når I
kommer om morgenen.
Når barnet selv går ind på stuen – i stedet for at blive båret – får det brugt sin krop fra
morgenstunden, og det kan bedre få en oplevelse af, at ’her kommer jeg’ i stedet for
’nu bliver jeg afleveret.’
Vi modtager helst i børnehøjde – på gulvet, på madrassen, i sofaen… og vi modtager
naturligvis også beskeder, som vi giver videre, hvis stuepersonalet ikke er til stede.
Hvis barnet er ked af det, vil vi meget gerne trøste, evt. ved at sidde med barnet på
skødet. Vi vil dog helst undgå at modtage et barn direkte i armene, hvis vi står op,
men gerne når vi sidder ned. På den måde forebygger vi rygproblemer.
Traditioner
Vi mener, børnene skal møde nogle faste rutiner og traditioner gennem deres tid i
vuggestuen. Det skaber rammer og fæstepunkter for barnet, som kan bruge det til at
organisere sine oplevelser af verden. Genkendeligheden giver barnet mulighed for at
være deltagende og tage ansvar. Barnet oplever at mestre noget og udvikler på den
baggrund en indre målestok, som danner grundlaget for selvforståelsen og
oplevelsen af selvværdet hos barnet.
Vi har valgt følgende traditioner, fordi vi mener, de er vigtige at stifte bekendtskab med
i en kulturel - og fællesskabsforståelse.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastelavn, hvor vi holder karneval om formiddagen og spiser fastelavnsboller
om eftermiddagen
Påsketiden, hvor vi maler påskeæg og pynter lidt op på stuerne
Bedsteforældredag i maj
Sommerfest, hvor forældre, børn og personale spiser sammen
Motionsdag i oktober
Løvfaldsfest i oktober
December, hvor vi pynter op og hver dag har julehygge, inden vi spiser frokost
Julefrokost for børn og personale, hvor vi serverer anden mad end til dagligt
Julehygge for hele familien en eftermiddag i december - med gløgg og
æbleskiver
Fællesfredage, hvor der er formiddagshygge med sang for alle

MAD OG MÅLTIDER I VUGGESTUEN
Morgenmad
Der bliver ikke serveret morgenmad i vuggestuen. Har barnet behov for morgenmad,
er I velkomne til selv at tage det med indtil kl. 8. Derefter er der brug for alle voksnes
opmærksomhed på at modtage børn.
Frokost
Vi serverer en sund og varieret økologisk kost, der produceres af vores
køkkenassistent.
Frokosten består af varm mad fire dage om ugen: grød, suppe, fisk og kød – og en
dag med rugbrød med pålæg. Vi serverer vand til alle måltiderne.
I finder ugemenuen på tavlen ved siden af køkkenet.
Eftermiddagsmad
Forældrene har vedtaget en forældrebetalt eftermiddagsmadordning i vuggestuen.
For 166,- kr./måned får børnene serveret rugbrød eller boller med én slags pålæg og
1 til 2 slags grønt. Køkkenmedarbejderen køber og anretter maden.
Mad til børn under ét år
De yngste børn under et år følger deres egen kostplan og spiserytme. De får ikke
tilbudt komælk pga. sundhedsministeriets anbefalinger. I stedet får de vand og
modermælkserstatning, begge dele står vuggestuen for indkøb af.
Sådan spiser vi
Efter en aktivitetsrig formiddag kommer børnene på badeværelset for at vaske
hænder. Vi spiser kl. ca. 10.30. Vi sidder i periodevise faste grupper, som vi flytter
rundt på efter aldersfordelingen på stuen.
Vi opfatter måltiderne som et socialt og kulturelt samlingspunkt, hvor alle, store som
små, samler os omkring måltidet. Vi differentierer også her aldersmæssigt.
De ældste børn opfordrer vi til at smøre selv, bruge bestikket og spise brødet til
pålægget. For de små børn handler det om, at de får noget mad, og de har derfor
større rammerne for at vælge er videre.
Personalet spiser et pædagogisk måltid (symbolsk portion) sammen med børnene.
Vi har ikke regler om, at alle skal være færdige med at spise, før vi går fra bordet.
Dog opfordrer vi de hurtigst spisende børn til at blive siddende lidt endnu for hyggens
skyld, så måltidet ikke bliver opløst, før det er kommet i gang. Efterhånden som
børnene er færdige med at spise, får de hver især en klud, som de enten selv kan
tørre hænder og mund i, eller en voksen kan hjælpe med. De børn, der ikke er
færdige med at spise, spiser videre, imens de, der er færdige, går på stuen og leger.
Sukkerpolitik
Vi følger dagtilbuddet sukkerpolitik, som I finde på BørneIntra.
Ønsker I ikke, at jeres barn får tilbudt nogen form for sukker til vores særlig
arrangementer, som jule hygge, julefest, fastelavn og sommerfest, skal I blot
orientere personalet herom.

Allergi og mad
Hvis der er fødevarer, jeres barn ikke kan tåle, og kosten skal reguleres, skal vi have
en lægeerklæring. Det skal vi dels på grund af det ekstra arbejde, det kan medføre,
og dels forbi har ansvaret for, at børnenes kost er alsidig.
Fødselsdage
Når børnene fylder 2 år, vil vi gerne være med til at markere det i vuggestuen eller
inviteres hjem til fødselsdag. Til hjemmefødselsdag kommer vi kun en mindre gruppe
med af de 3-4 børn, som jeres barn deler hverdagen med i vuggestuen.
I vuggestuen fejrer vi fødselsdagen fra kl. 9, hvor vi skaber festlig stemning med dug
og flag på bordet. Hvis I vil bidrage med noget spiseligt til festen, vil vi gerne have
frisk frugt eller boller (ikke pølsehorn, da kød kun må serveres, når vi kan sikre den
korrekte temperatur).
Når børnene fylder 1 år, markerer vi det kun ved at sætte flaget frem og skrive det på
tavlen og synge fødselsdagssang i gruppen. Deres bevidsthed om, hvad en
fødselsdag er, er så lille, at vi mener, det ikke giver mening for barnet at fejre det på
anden vis.

KOMMUNIKATION
Den daglige kontakt
Vi vægter tid til kontakt med jer forældre højt i dagligdagen, både når vi modtager
jeres barn, og når det bliver hentet. Det er i dette daglige møde, at vigtige beskeder
og informationer om barnet hjemme og i vuggestuen bliver udvekslet. Informationer,
der kan have betydning for barnets dag i vuggestuen, og når det kommer hjem igen.
Det er ikke altid, der i det daglige, er mulighed for længere dialoger, da vi som
voksne ofte står midt i det daglige arbejde og samvær med børnene. Især
eftermiddagen kan til tider være sparsomt dækket ind personalemæssigt. Det kan
betyde, at jeres ønsker om en mere detaljeret tilbagemelding om jeres barns dag
måske ikke opfyldes helt tilfredsstillende. I må så vente med en mere oplysende eller
uddybende snak til dagen efter, hvor I kan få en snak med en fra stuen.
Tjek ind/ud på Komme-Gå-skærm
På skærmen ved indgangen skal I tjekke jeres barn ind, når I kommer om morgenen
og ud igen, når I går hjem. I kan på skærmen indtaste, hvilket tidspunkt I henter eller
evt. skrive en besked til os. I kan melde jeres barn syg, fri eller skrive en besked via
barnets fremmødekalender på BørneIntra. Personalet kan så se det på deres skærm
på stuen.
På skærmen kan I desuden finde en lille beskrivelse af dagen evt. med billede.
Se vejledning bagest i folderen.
Information, opslag og BørneIntra
I får jævnligt nyhedsbreve via mail og på BørneIntra. Derudover kan I på
fjernsynsskærmen i fællesrummet se billeder, som skal give et indtryk af
vuggestuens dagligdag. Billederne er ikke altid dagsaktuelle, og vi kan heller ikke
love, at det netop er dit barn, der har været i fotografens linse den dag.

BørneIntra er et lukket intranet, hvor I også finder nyttige informationer, nyhedsbreve,
referater, billeder osv. Vuggestuens hjemmeside er www.vuggestuengraven.dk
Den meste information ligger på BørneIntra; enkelte informationer vil dog komme i
papirform.
Forældreopslagstavlen hænger ved indgangsdøren. Her er både officiel og intern
information.
Forældre er også meget velkomne til at hænge opslag op, der kan have interesse for
andre forældre.
På døren mellem de to garderober hænger en seddel, hvor vi skriver, i hvilket tidsrum
børnene har sovet
Vi forventer, at I læser de informationer, vi sender, fordi de er en vigtig del for vores
samarbejde om jeres barns trivsel.
Forældresamtaler
Den første dag holder vi et opstartsmøde, hvor vi fortæller lidt om vuggestuen, og I
fortæller om jeres barn. Her aftales også, hvordan de første dage og uger skal
forløbe i forhold til at køre barnet ind.
Efter ca. tre måneder efter jeres barn er begyndt i vuggestuen, inviterer vi til den
anden forældresamtale, hvor vi sammen taler om jeres barns første tid i vuggestuen.
I vil inden mødet modtage en mail med et link til Dialoghjulet, som I opfordres til at
udfylde inden samtalen. Samme Dialoghjul udfylder pædagogen, I skal have
samtalen med. Dialoghjulet er et elektronisk ”skema”, hvor man når hele vejen rundt
om barnets trivsel og udvikling, og hvis besvarelser ligger til grund for dialogen om
jeres barns trivsel og udvikling.
Når jeres barn er ca. 2,5 år får I tilbudt en tredje samtale, hvor vi igen ud fra
Dialoghjul har en dialog om jeres barns trivsel og udvikling.
Der kan selvfølgelig opstå behov for samtaler ud over de tre. Det kan være både jer
eller os, der kan få behov for at udveksle viden om jeres barn, og så finder vi et
tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre at tale sammen.
Forældremøder
Vi holder to forældremøder om året. Her inviteres I i mindre grupper, som hver kan
have en fælles dagsorden om deres børn. Det kan være emner som ”Ny i
vuggestuen”, ”Storbørnsgruppen”, ”Klar til børnehave” eller udvikling af sociale
relationer i den mellemste aldersgruppe. Der afholdes et møde om foråret og et om
efteråret i forbindelse med valget til forældrerådet. Mødet varer ca. 1½ time.
Kontorsnak
Hvis der er noget presserende, som I gerne vil tale om, og I oplever, at personalet
ikke lige har tid, så kom ind på kontoret. Det gælder også, hvis der er et emne af en
mere overordnet karakter, som I har behov eller lyst til at drøfte. Det er vigtigt for
vores samarbejde, at I kommer frem med det, I har på hjertet. Hvis lederen ikke er
der, så send en mail, så vender hun tilbage.

Forældrearrangementer
I årets løb inviterer vi til forskellige arrangementer i vuggestuen, bl.a. sommerfest i
juni, valg til forældrerådet i september og julehygge i december.
Vi opfordrer til, at I deltager i vuggestuens arrangementer, da der her skabes kontakt
med de andre forældre, og I får indblik i jeres barns hverdag. Vi giver i god tid besked
om de forskellige arrangementer, så I har mulighed for at planlægge jeres deltagelse.
Stamkort
Inden jeres barn starter i vuggestuen, skal I udfylde et stamkort. Her er samlet de
oplysninger, der er vigtige for os. Det gælder jeres barns vaccinationer, telefonnumre
til hjem og arbejde, adresse, læge og meget mere. Det er vigtigt, at I holder
stamkortet ajourført med hensyn til telefonnumre og vaccinationer. Vi vil gerne
have, at I gør det på det fysiske stamkort, vi har i huset, og ikke på BørneIntra, for vi
bruger altid det fysiske kort vi bruger, hvis der skulle opstå en nødsituation. Vi kører
aldrig i private biler, så derfor er det ikke nødvendigt, at I giver os en kørselstilladelse.
Men måske cykler, hvis det også kommer ind under dén hat

PRAKTISK INFORMATION
Tøj
Barnet udvikler selvstændighed og motorik ved at øve sig i at tage tøj af og på.
Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj på, som giver dem muligheden for
det. Lynlås på ryggen og stramme knapper er ikke det letteste at øve sig på. Tøjet
skal være let at håndtere ift. barnets alder. På den måde kan barnet nyde succesen
ved at kunne selv.
Der må ikke være snore i jakken og halstørklæder. Og husk barnets navn i tøjet.
Overalls er fint til de helt små, men ved større børn forhindrer det barnets frie
bevægelser og hindrer muligheden for at blive selvhjulpen.
Heldragter med trykknaplukning indvendig på benene vil vi meget gerne undgå for at
skåne de voksnes fingre. Af samme grund bliver bodystockings kun lukket med den
midterste knap.
Flyverdragten skal være rummelig, så der er plads til en ekstra trøje. Kropslængden
skal helst være rigelig stor, ellers kan det være svært for barnet at krænge den af og
på.
Regntøj skal helst være i en kvalitet, så barnet kan bevæge sig, og rummeligt, så der
er plads til varmt tøj under. Regnbukserne skal kunne komme udenpå støvlerne,
så elastik er godt – dog ikke for stram.
Hue: elefanthuer anbefales i enten bomuld eller i uld med bomuldsfor.
Vanter: Det godt med tynde vanter, med eller uden fingre. Have gerne et ekstra par,
så vi kan skifte, når de bliver våde.
De tykke luffer er ikke en god ide, for børnene kan ikke bruge deres hænder med
dem på – og så kan det hurtigt blive kedeligt at være på legepladsen.
Støvler og sko: Støvlerne skal være varme og vandtætte og uden besværlige
knapper og spænder. Velcro -lukninger er klart at anbefale, for dem kan børnene selv
åbne og lukke.
Sandaler skal helst være lukkede ved tæerne og med velcrolukning

Hjemmesko skal være bløde og behagelige. De skal være skridsikre og ikke for
store, men sidde godt på foden. Her er velcro også en god ide, men elastik er også
fint, blot børnene selv kan få dem af og på.

Legetøj og materialer i vuggestuen
Vi køber godkendt legetøj af høj kvalitet. Både personale og forældre skal kunne
være sikre på, at det legetøj, der købes, er beregnet til leg for børn under 3 år.
Dvs. at legetøjet ikke indeholder PVC eller ph-thalater, og at der ikke indgår små dele
i legetøjet, som barnet kan få i luftrøret. Derudover tilstræber vi at undgå legetøj, der
giver støjgener. Vi kan dog fravige principperne, hvis det tjener et bestemt
pædagogisk formål, men kun når vi vurderer, at det er sikkert.
Alle materialer, vi bruger til kreativt arbejde med børnene, er garanteret giftfrie, og
næsten alle er materialer er rettet til børn under 3 år. ”Næsten” betyder, at vi med
hensyntagen til børnenes udvikling skal stille børnene over for udfordringer, der
aktiverer og stimulerer deres nysgerrighed og udvikling. Så når vi skønner, at
børnene har brug for større udfordringer, hvad angår brug af materialer, giver vi
børnene mulighed for at stifte bekendtskab med f.eks. perler, saks m.m. – altid med
en tæt voksenstyring.
At færdes i vuggestuen
Når I som forælder opholder jer i vuggestuen både til hverdag og til fest, har I
ansvaret for eget barn, men I skal dog følge de henvisninger, vi giver. Det er
henvisninger, vi efterlever i vores dagligdag sammen med jeres barn, og som er
væsentlige for jeres barns sikkerhed.
• Forlad aldrig barnet på puslebordet
• På legepladsen skal lågen lukkes, hver gang I bruger den
• Tag aldrig andre børn end jeres eget med ind fra legepladsen, uden først at
sige det til en fra personalet
• Hold øje med, at glasdøren ved indgangen lukker helt i, inden I går videre
• Vuggestuen er røgfri
Så længe I opholder jer i og omkring vuggestuen, har vuggestuen ansvaret for
sikkerheden, derfor overnævnte henvisninger.
Kommer I med jeres barn, lige når vores klapvogne er kørt frem, og vi skal på tur, er
det vigtigt, at I kontakter en voksen, inden I spørger jeres barn, om det vil med på tur.
Der er måske allerede er lavet aftaler med børn, der skal på tur, og måske er det ikke
jeres barns tur til at komme af sted den pågældende dag. Der vil altid være en
voksen, som kan tage imod jeres barn enten på legepladsen eller indenfor.
Sygdom
Hvis jeres barn er sygt og ikke kommer i vuggestuen, skal I informere os via
BørneIntra. I må også meget gerne skrive i kommentarfeltet, hvad barnet fejler og
evt. hvor når I forventer, at barnet kan komme igen. Sygdommen kan have interesse
for de andre forældre, og f.eks. ved børnesygdomme skal vi oplyse de andre
forældre om sygdommen.
Er jeres barn sygt i en længere periode, er det rart, at I holder os orienteret om,
hvordan det går.

Syge børn skal ikke være i vuggestuen. Vi kan ikke give dem den omsorg, som de
har brug for, og syge børn kan smitte.
Har I brug for at tale med personalet i den forbindelse, er I selvfølgelig altid velkomne
til at ringe.
Det er meget vigtigt, at jeres barn er helt raskt, når det kommer igen efter en
sygdomsperiode. Barnet er raskt, når det kan deltage i vores hverdag igen. Det
betyder, at jeres barn både skal kunne opholde sig ude og inde, når det kommer
tilbage til vuggestuen.
Efter en omgang diarre, skal barnet have haft en normal afføring hjemme, inden det
kommer i vuggestuen igen.
Tænk også på, at jeres barn godt kan virke frisk hjemme, men have det skidt i
institutionen, hvor der er mindre ro, og hvor der ikke er mulighed for at være hos en
voksen hele tiden.
Bliver jeres barn syg her i vuggestuen, ringer vi efter jer. Hvis jeres barn er utilpas og
pylret og derfor har behov for ekstra omsorg, sender vi også bud efter jer. Det
betyder, at det ikke altid er et spørgsmål om at have feber eller ej, når vi ringer efter
jer.
Medicin
Pædagogerne må ikke give medicin i vuggestuen; det gælder også alternativ
medicin. Undtaget er tilfælde, hvor medicinen gives forebyggende, f.eks. Stesolid ved
feberkramper eller astmamedicin ved luftvejsgener. I skal altid give os en skriftlig
instruktion i, hvordan medicinen skal gives, og medicinen skal være ordineret til jeres
barn.
Sker en skade
Hvis jeres barn kommer alvorligt til skade, tager vi barnet til behandling på
skadestuen. Vi forsøger dog altid først at kontakte jer, hvis der er sket et uheld.
Måske har I selv mulighed for at bringe barnet på skadestuen, eller vi kan mødes
derhenne. Vi medbringer barnets stamkort, og derfor er det vigtigt, at I jævnligt er
opmærksomme på at få oplysningerne på kortet opdateret.
Snore i tøj
Der må af sikkerhedsmæssige grunde ikke være nogen form for løsthængende snore
i børnenes tøj. Det gælder forneden på jakker, ved hætter, i små huer, på bukseben
og i trøjer. Om vinteren må de ligeledes ikke have halstørklæde på.
Hårspænder
Børnene må ikke have hårspænder i håret i vuggestuen, pga. risiko for at de og
mindre børn kommer dem i munden og kommer galt af sted. Hvis det er nødvendigt
at sætte håret op, er mindre elastikker uden pynt, som ikke falder ud, at anbefale.
Barnets kuffert
Når barnet starter i vuggestuen, vil vi gerne, at I tager en lille kuffert med (personalet
kan vise jer eksempler på en sådan, den første dag i kommer) I kufferten kommer vi
ting fra barnets tid i vuggestuen, og når barnet skal videre, får det kufferten med på
rejsen videre til børnehave eller til en anden institution.

Sengetøj
I skal medbringe dyne- og pudebetræk (junior str.), vi har dyne og pude.
I har selv ansvaret for at få det med hjem en gang imellem for at det bliver vasket.
Sutter
Vi tilstræber, at børnene ikke bruger sut i de vågne timer, fordi det kan have
indvirkning på den sproglige udvikling, og nogle børn bliver også mere passive med
sut i munden. Også af hygiejnemæssige grunde går børnene ikke rundt med sut hele
tiden, fordi de ofte tager hinandens sutter. Bliver barnet ked af det, er det selvfølgelig
dejligt med lidt trøst fra en sut.
Hvis barnet bruger sut, er det jeres ansvar, at der er en sut i vuggestuen og gerne et
par ekstra. Navn på sutten er også en god ide. Vi har ikke ekstra sutter i vuggestuen.
I skal selv tage sutter med hjem og rengøre dem. På badeværelset får barnet en krog
til sutten, som den skal hænge på, når barnet ikke bruger den.
Hygiejne
Vi vil gerne opfordre jer til at være med til at give jeres børn nogle gode
håndhygiejnevaner. God håndhygiejne er med til at mindske smitterisiko til glæde for
både jer og personalet.
Derfor vil vi gerne opfordre til, at I benytter de spritdispensere, vi har ved
indgangsdøren og i legetøjsskuret på legepladsen, når I kommer om morgenen og,
ikke mindst, når I går om eftermiddagen. Både voksne og børn skal komme ”spritten”
på hænderne. Ønsker I ikke at bruge spritten, er I meget velkomne til at vaske
hænderne på toilettet i stedet.
I dagligdagen bestræber vi os meget på at mindske smitterisiko ved at børn og
voksne vasker hænder før og efter måltiderne, efter toiletbesøg og efter at have
været på legepladsen og på tur. Personalet vasker altid hænder eller bruger sprit
efter bleskift og efter at have tørret næse på et barn.
Puslebordene aftørres altid efter brug.
Legetøj med hjemmefra
Vi opfordrer til, at I nøje overvejer, om barnet skal medbringe legetøj hjemmefra. En
sovebamse kan være vigtig, men vi kan ikke garantere, at den kan findes, når barnet
skal hjem. Eget legetøj skal ligesom vuggestuens legetøj leve op til
sikkerhedskravene for legetøj til børn under 3 år. Hvis det er legetøj, som ikke må
komme med ind i vuggestuen, vil vi gerne, at det er jer, der ansvar for det, så der
ikke bliver en konflikt mellem barnet og pædagogerne, når legetøjet skal gemmes
væk.
Mødetider
Vi har ingen faste tider for, hvornår I skal aflevere jeres barn i vuggestuen. Vi
appellerer dog til, at I ikke afleverer jeres barn, mens vi holder de 15. min.
formiddagssamling og spiser frokost, da det kan være svært for barnet at sige farvel
midt i det, og de voksne er travlt beskæftiget med at hjælpe andre børn.
En gang imellem planlægger vi længere ture. Det kan betyde, at vi skal med bus eller
være et sted på et bestemt tidspunkt. Hvis jeres barn skal deltage, hænger vi enten
et opslag på garderoben eller giver jer besked om, hvornår jeres barn skal være her i
vuggestuen for at komme med. Det er selvfølgelig i orden, hvis I foretrækker at

komme senere med jeres barn, men så kommer jeres barn ikke med. Det er jeres
valg, og det respekterer vi.

Garderoben
I barnets garderobe er der plads til udetøj, hjemmesko og udesko. Sørg altid for, at
der er tøj til al slags vejr afhængigt af årstiden. Skriv navn i sko og tøj, så er det
lettere for os at holde styr på det, og vores tid bruges bedre med børnene end med at
lede efter tøj og sko.
Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke ligge plastikposer fremme i
garderoben.
Fredag vil vi gerne, at I tømmer garderoberummet helt pga. rengøring.
Badeværelset
Jeres barn får sin egen kurv på badeværelset. Her skal der altid være mindst ét sæt
skiftetøj fra inderst til yderst. Tjek selv jævnligt, hvordan det står til med forsyningen,
og om der er vasketøj. I kassen skal der også være et sæt sovetøj, der passer til
årstiden. Vi giver besked, når der skal suppleres med varmere tøj.
Put også jeres barns, sovedyr eller anden uundværlig sovekammerat i kassen. I må
meget gerne tjekke dagligt, om der er en sut på krogen.
Fri- ferie- og lukkedage
Giv os besked, når jeres barn holder fri. Det sker, at vi kan spare på vores
sparsomme vikartimer, fordi der er færre børn i vuggestuen. I forbindelse med ferier
og helligdage, spørger vi til, om jeres barn holder fri. Det betyder meget for vores
planlægning af egne ferier og fridage, da vi ikke vil tømme vuggestuen for kendte
voksne.
Vi holder ferielukket de tre hverdage før påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag,
uge 29 og 30 og mellem jul og nytår.
Dagtilbuddet tilbyder fælles feriepasning i de perioder. Der vil være en eller to voksne
fra vuggestuen (efter antallet af børn), som tager med i den anden institution de
pågældende dage. Vi kan dog ikke love kendte ansigter i hele åbningstiden.
Vi vil gøre opmærksom på, at såvel børn som voksne har brug for en længere ferie
en gang imellem, hvor de daglige rutiner bliver brudt, og samværet i familien bliver
anderledes end til dagligt. Det er I ferien, at store som små samler kræfter og
overskud til dagligdagen – derfor er længere ferier også vigtige for børn.
Når andre henter jeres barn
Som hovedregel må et barn kun hentes af sine forældre. Hvis der er andre, der skal
hente jeres barn, skal vi derfor have besked om det. Vi noterer beskeden og sikrer
os, at alle ved, hvem der skal hente jeres barn. Vi kan dog lave faste aftaler om, at
bestemte personer må hente jeres barn, uden at I har givet os besked på forhånd.
Det skal I notere på barnets stamkort.
Fotografering
Vi tager ofte billeder og videoklip af børn og voksne i vuggestuen. Vi bruger
billederne til at vise et øjebliksbillede af vores hverdag. Billederne kan I se på
plancher rundt omkring i huset, på tv-skærmen, på IPad og på BørneIntra. Vi ser

billederne som en god mulighed for, at børn og voksne kan tale om sammen om de
ting, vi laver i dagligdagen.
Som forældre må I kun tage billeder i vuggestuen, når jeres barn holder fødselsdag
og afslutning, og kun af de børn, hvor forældrene har givet sin tilladelse.
Anden form for foto må ikke tages, når andre børn er med på billedet.

Praktikanter og opgaver
Graven er en uddannelsesinstitution. Det betyder, at vi løbende modtager
praktikanter fra seminarierne. De studerende laver skriftlige opgaver over temaer, der
berører vores hverdag. I opgaverne kan der indgå beskrivelser af vores dagligdag
eller observationer af børn og voksne. Her betinger vi os, at alle er anonyme, så kun
vuggestuens navn optræder i opgaven. Derfor giver vi jer ikke direkte besked, hvis
jeres barn anonymt er omtalt i en opgave.
Forældreråd
Hver afdeling har et forældreråd bestående af 5 forældrevalgte repræsentanter plus
evt. suppleanter, 1 medarbejderrepræsentant og den pædagogiske leder.
Forældrerådet udpeger en repræsentant til dagtilbuddets bestyrelse.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af forældrerådene udpegede forældrerepræsentanter,
medarbejderrepræsentanter og dagtilbudslederen. Bestyrelsens hovedopgave er at
fastlægge principper for dagtilbuddet og skal desuden arbejde for at skabe en fælles
forståelse mellem forældre og pædagoger. Bestyrelsen er høringsorgan for byrådet
og skal høres, inden byrådet træffer en beslutning om ændringer i det principielle
grundlag for institutionens drift.
Både forældrerådsmøderne og bestyrelsesmøderne er præget af informationer,
inspirerende samtaler og debatter.
Deltid- eller fuldtidsplads
Aarhus Kommune har vedtaget, at forældre med børn i en daginstitution skal vælge
mellem en fuldtidsplads eller en deltidsplads på henholdsvis over eller under 30 timer
om ugen.
Ordningen har betydning for vores personalenormering, hvor vi regulerer antallet af
personaletimer i forhold til antallet af deltidspladser. Det kan bl.a. betyde, at ved
sygdom og andet fravær af personale, vil der kun være 3 voksne på én stue om
formiddagen og 2 om eftermiddagen.
Vælger man deltidsplads, betyder det fravalg af heltidspladsens fleksibilitet i forhold
til barnets mødetid. I skal indtaste barnet mødetid (Komme/gå) i barnets ugeskema
på BørneIntra mindst for to uger ad gangen og altid en måned forud.
Barnet og I må kun være i vuggestuen i den indtastede mødetid; dvs. man skal være
ude af vuggestuen, inden den skrevne gå-hjem-tid. Ved forældresamtaler skal man
indregne den tid, der er sat af, ind i tiden.
At slutte i vuggestuen
Det kan være lige så svært at tage afsked med vuggestuen som at sige goddag til
den. Hvor det oftest er barnet, der har svært ved starten, er det tit forældrene, der
kan have svært ved at slutte. Børnene glæder sig til børnehaven, selvom de ikke

forstår konsekvenserne af at skulle starte der. De har udviklet sig til at kunne
modtage de udfordringer og oplevelser, der byder sig i børnehaven, og vi oplever, at
de er parate og robuste til et skift. Som forældre er man mere rettet mod det, at der
skal siges farvel til det kendte og trygge miljø, og mange bliver bekymrede for,
hvordan ens barn skal møde og indgå i den nye dagligdag i børnehaven.
Vi arbejder med overgangen fra at være lille til at blive stor ved at jeres barn,
efterhånden som det bliver større, deltager i flere og mere krævende aktiviteter her i
vuggestuen. Det kan være at komme på gåtur i stedet for at sidde i en klapvogn, at få
støtte til selv at tage tøj af og på, at smøre sin mad selv, at deltage i længere
udflugter væk fra vuggestuen, at de voksne skaber ro og rum til, at de store børn selv
kan etablere lege og løse konflikter og meget andet.
For at skabe en så god overgang som muligt, tilstræber vi at besøge den kommende
børnehave med jeres barn og evt. en ven, en til to uger inden I rejser.
Det er dog vigtigt, at I har haft mulighed for at besøge børnehaven sammen med
jeres barn, inden vi tager på besøg. Hvis børnehaven ligger langt væk fra Aarhus
midtby, er det ikke altid muligt at tage på besøg.

Vi håber, at folderen er til nytte for jer og kan være en hjælp i forbindelse med jeres
barns start og videre brug af vuggestuen.
Er der spørgsmål, I ikke får besvaret, er I selvfølgelig altid velkomne til at spørge.

Mange hilsner og velkommen
Personalet i Graven

Vuggestuen Graven
Graven 19
8000 Aarhus C
Tlf. 4187 3699 eller 2384 4711
Pædagogisk leder
Lone Vad Aagaard
lvaag@aarhus.dk
Direkte telefonnumre
Månen: 2384 4713
Solen: 2384 4714
Jorden: 2384 4711

