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Kære forældre
Personalet og institutionsbestyrelsen vil gerne byde jer velkommen i Den Integrerede Institution
Lindegården (herefter D.I.I. Lindegården). Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde og vil med
denne forældrepjece give jer et indtryk af D.I.I. Lindegården.
Vi vil fortælle lidt om børnenes hverdag samt give nogle praktiske oplysninger, som kan være gode
at have, når man er ny i en daginstitution.
De fleste af vores børn i D.I.I. Lindegården starter i vuggestuen og er hermed helt automatisk sikret
en plads i børnehaven. Herudover får vi også børn som starter i børnehaven efter dagpleje og
selvfølgelig også tilflyttere til området.
Vi håber på et godt og positivt samarbejde med jer.
Venlig hilsen
Personalet og bestyrelsen i D.I.I. Lindegården
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Præsentation af D.I.I. Lindegården
D.I.I. Lindegården er en selvejende, integreret institution, som består af en vuggestue og en
børnehave. Vuggestuen er normeret til 22 børn i alderen 0-3 år og børnehaven er normeret til 50
børn fra 3 til 6 år. Vi kan dog i perioder have flere eller færre børn på grund af regler om større
fleksibilitet i daginstitutionen.
Inden for de fysiske rammer søger bestyrelsen og personalet at skabe et rart, hyggeligt og trygt
miljø, med grobund for dannelse, trivsel og udvikling af nære relationer og venskaber.
Institutionen har intet politisk eller religiøst tilhørsforhold. Den overordnede ledelse af
institutionen varetages af en forældrevalgt bestyrelse, mens den daglige drift forestås af
dagtilbudslederen og to pædagogiske ledere.
At D.I.I. Lindegården er en selvejende institution betyder, at bestyrelsen har det overordnede
ansvar for overholdelse af den økonomiske ramme, at definere den overordnede pædagogiske
linje, samt at ansætte og afskedige personale. D.I.I. Lindegården har indgået en
driftsoverenskomst med Århus Kommune, som indebærer, at institutionen i øvrigt er underlagt de
samme bestemmelser som kommunale børneinstitutioner i kommunen - bl.a. hvad angår
finansiering og pladsanvisning.

Kontaktoplysninger
Adresse:
D.I.I. Lindegården
Pannerupvej 7-9
8380 Trige
Tlf.: 87 13 84 56
E-mailadresse: ergni@aarhus.dk
Åbningstid:
Mandag-torsdag kl. 6.30-17.00
Fredag kl. 6.30-16.30
Nummer til vuggestuen: tlf. 29 61 96 83
Nummer til pædagogisk leder i vuggestueafdelingen (Jette): tlf. 29 61 78 83
Nummer til Dyrehaven: tlf. 29 61 46 94
Nummer til Blomsterhytten: tlf. 29 61 79 03.

Nummer til pædagogisk leder for børnehaven (Ulla): 29 61 79 03.
Nummer til dagtilbudsleder (Erling): tlf. 21 38 65 62
Se også www.lindegaarden-trige.dk

Historie
Den selvejende, integrerede institution Lindegården blev på initiativ af en gruppe medlemmer i
det daværende sogneråd for Trige–Spørring–Ølsted oprettet i 1969 som Trige Børnehave.
Børnehaven blev indrettet med plads til 40 børn i alderen 3–7 år i Triges gamle skole. I 1985 blev
Trige Børnehave udvidet med "Loftet" og omdannet til Den Aldersintegrerede Institution
Lindegården for børn i alderen 3-10 år.
I 2007 gennemførte Århus Kommune store strukturelle ændringer, således at Vuggestuen
Lindegården blev fusioneret med Den Aldersintegrerede Institution Lindegården til det nuværende
dagtilbud, D.I.I. Lindegården med børn i alderen 0–6 år.

Faciliteter
Børnehaven er omgivet af et stort udendørs areal med bl.a. en skolegård, en gymnastiksal, en stor
legeplads med bålsted, udendørs værksted, bålhus, klatretårne, gynger, rutsjebane, legehuse,
boldbane og kaninhus.
Vuggestuen har en have med skyggefulde gamle træer, få fliser, en overdækket terrasse og meget
græs, gynger, legehus, rutsjebane og sandkasse.
Disse faciliteter sætter institutionen i stand til at skabe gode muligheder for dannelsen af mange
små legegrupper i et naturligt og kreativt miljø. Herudover har D.I.I. Lindegården en uindhegnet
lund med gamle frugttræer.

Mødet med D.I.I. Lindegården
Børnene i D.I.I. Lindegården bliver fra starten tilknyttet en spisegruppe med fast tilknyttede
voksne, som sørger for at børnene får en god start i D.I.I. Lindegården. Disse voksne har ekstra
opmærksomhed på barnets trivsel og udvikling og har den overordnede kontakt til forældrene.
Når jeres barn starter i D.I.I. Lindegården, snakker vi med jer om barnets spiserytme, sovevaner
osv., så overgangen bliver så rar som mulig.

Ved opstart er det godt, hvis I afsætter tid, den første uge, barnet er indskrevet, så vi alle kan lære
hinanden at kende, inden barnet skal være her selv. Korte dage den første tid er også en god start.
De ældste børn, der kun sover en gang, sover mellem kl. 12.00 og kl. 14.00. De mindste sover efter
behov.
Stamkort, som skal udfyldes med personlige oplysninger, udleveres ved barnets start. Det er
vigtigt, at I udfylder det straks, så vi har de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan få fat på
jer.
Ved overgangen til børnehaven udleveres et nyt stamkort, da det er vores erfaring, at der vil være
så tilpas mange overstregede telefonnumre og lignende, at det er fint at få alt opdateret.
Når jeres barn starter i D.I.I. Lindegården har I valgt deltidsplads (30 timer/uge) eller fuldtidsplads.
Hvis I har valgt deltidsplads skal I udfylde en timeseddel med komme- og gåtider forud for en 14
dages periode. Vi forventer, at I skriver de daglige komme- og gåtiderne på sedlen i gangen.
Vuggestuen har barnevogne og krybber, men for nogle børn er der tryghed i at sove i egen vogn i
starten eller have egen dyne, bamse eller andet med.
Barnet har sit eget garderobeskab til overtøj, sko og regntøj, samt sin egen kasse på badeværelset
til skiftetøj.
Det er vigtigt, at barnets navn er i tøj og fodtøj, da det ellers er umuligt for personalet at holde
styr på alle børnenes forskellige tøj/sko/støvler.
På vuggestuens badeværelser hænger også en pose til sovetøj: Heri skal der ligge bodyer/undertøj,
bluser (med korte og lange ærmer), varme trøjer/strik, handsker, strømper, huer og bukser
svarende til årstiden.
D.I.I. Lindegården har bleer. Hvis jeres barn bruger sut, skal I selv have den med - gerne et par
stykker.
Rengøring af private sutter er jeres eget ansvar. Sutterne i vuggestuen skal ligge i plastikkruset i
garderoben.

Påklædning
I kassen på badeværelset i vuggestuen og i kassen i garderoben i børnehaven skal der ligge
hjemmesko, ekstra tøj, samt undertøj, sokker osv. Det er vigtigt, der er navn i, så barnets tøj kan
genkendes, hvis det er blevet væk.
På grund af det danske vejr skal der i sommerhalvåret ligge regntøj og gummistøvler i garderoben.
I vinterhalvåret er flyverdragter nødvendige.
I den kolde tid har vuggestuebørnene brug for en tyk ekstra trøje, en hue og sovehandsker, da vi
kører børnene ud hele året for at sove. Der findes institutionshandsker til udeleg til alle børn både
i børnehaven og i vuggestuen.
Børnene må ikke have snore i tøjet og lange halstørklæder på, da disse udgør en sikkerhedsrisiko. I
børnehaven skal elefanthuerne have velcro i halsen.
I den kolde tid på året anbefaler vi, at der er to flyverdragter med til børnehavebarnet.

Solcreme
Vi forventer, at jeres barn er smurt ind i solcreme hjemmefra om sommeren. Vi smører børnene
ind igen over middag efter behov.

Dagsrytme
Kl. 6.30:
Børnehaven og vuggestuen åbner sammen i vuggestuen. Vuggestuen åbnes af en person fra
vuggestuen og en fra børnehaven. Børnene kommer, og vi laver morgenmad til de børn, der ikke
har mulighed for at spise hjemme. Morgenmaden består af havregrød, gryn og rugbrød.
Kl. 7.00:
I børnehaven modtages de børnehavebørn, som ikke skal spise morgenmad.
Kl. 7.15:
Vi rydder af morgenbordet, når vi er færdige med maden. Børnehavebørnene går i børnehaven.
Kl. 8.00:
Der møder flere voksne. Børnene leger, hører musik eller læser i en bog.

Kl. ca. 9.00:
Børnene kan spise en mad fra deres eftermiddagsmadpakke, hvis de er sultne, og der tilbydes
noget at drikke til børnene.
Vi foretager os forskellige ting i løbet af en uge. Vi går på legepladsen eller leger inde, sang og
sanglege, går i gymnastiksalen, går en tur i skoven.
Vi ønsker at tilgodese alle børns udvikling og trivsel, først og fremmest gennem legen og
hverdagslivet. Vi vil skabe rammerne for at børn selv går i gang, men vi prioriterer også aktiviteter
alt efter alder, behov og ønsker, planlagte som spontane.
De små vuggestuebørn sover efter behov i løbet af dagen.
Kl. ca. 10.30:
Børnene vasker hænder og spiser mad. I børnehaven bliver der holdt samling i spisegrupperne
inden spisning. Vi synger, fortæller historier og taler om hvad vi har oplevet. Om fredagen er der
fællessamling.
Kl. ca. 12.00:
De ældste vuggestuebørn sover til middag ude i en krybbe eller barnevogn. De mindste
børnehavebørn sover indendørs, mens de andre børnehavebørn er ude at lege.
Kl. ca.14-14.30:
Når de fleste vuggestuebørn er stået op, spiser børnene deres medbragte
eftermiddagsmadpakker. Resten af eftermiddagen går med leg, aktiviteter inde og ude alt efter
årstiden og interesser.
Kl. 16.30 (man-tors):
Vuggestuebørnene kommer over i børnehaven, og der ryddes op og hygges med de sidste børn,
inden vi lukker D.I.I. Lindegården.
Kl. 16.30 (fre)/17.00:
D.I.I. Lindegården lukker. Om fredagen kommer vuggestuebørnene over i børnehaven kl. 16.

Afsked
Når vi modtager jeres børn kan det gøres på mange måder:
Nogle kan selv vinke fra vinkestedet eller gangen, andre skal vinke med en voksen, det er også i
orden i starten eller hvis man er vuggestuebarn. Det vigtigste er, at gradvist bliver bedre til at takle
afskeden. Hvis barnet har haft en hård nat er det også ok at søge tryghed hos en voksen.
Det kan godt være svært at blive skilt fra far eller mor. Det er vigtigt, at I siger farvel til jeres barn
og at det er forældrene, som tager initiativ til at sige farvel. Vi vil gerne give barnet lov til at være
ked af det uden at blive afledt af en voksen, når far eller mor går. Vi skal drage omsorg for barnet,
være der, trøste og forstå, at det er ked af det, og være dem, der hjælper barnet videre, når
gråden er ovre. Det sker ofte samtidig med, at hoveddøren lukker og mor og far er ude af syne. I
må meget gerne ringe og spørge til barnet.
Når børnene selv kan gå, er det vigtigt, at barnet selv står eller bliver afleveret til en siddende
voksen af hensyn til de voksnes rygge.
Hvis dit barn bliver hentet af en fremmed skal dette meddeles institutionen.
Det er væsentligt for barnet, at I fortæller os, hvis der er sket eller skal ske forandringer, der kan
tænkes at påvirke barnet (fx kommet sent i seng, har sovet dårligt eller har haft ondt).
Vi vil helst ikke modtage børn mellem kl. 10.30 og 11.30, da vi spiser i dette tidsrum. Det skaber
uro og forstyrrer de andre børn.
Ved ture ud af huset, skal børnene være i institutionen inden kl. 9.

Afhentning
Når jeres barn bliver hentet om eftermiddagen er det vigtigt, at I siger farvel til en af personalet og
at der gives besked, hvis andre end forældrene henter barnet.
Ligeledes forventer vi, at I kommer i så god tid at jeres barn kan nå at rydde op efter sig, inden I
går hjem.

Sygdom
Hovedreglen fra embedslægerne er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med
en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke smitter. I følge Århus Kommunes
retningslinjer:
Citat “ - Barnet må som hovedregel ikke være i daginstitution, når det har smerter - feber - 37,5
grader eller mere”.
Barnet skal heller ikke være i D.I.I. Lindegården, hvis der er andre tegn på sygdom:
- barnet leger mindre end det plejer
- er mere stille og passivt
- falder let i søvn
- er mere pylret
- vil være hos de voksne hele tiden
Se evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside om retningslinjerne for smitsomme sygdomme hos børn,
www.sst.dk.
Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at
barnet skal kunne deltage i de aktiviteter inde og ude, som det plejer, uden særlig omsorg eller
pleje.
På opslagstavlen kan I se, hvilke sygdomme, der florerer i huset. Af hensyn til vores planlægning,
vil vi gerne have besked om fravær så tidligt som muligt om morgenen – helst inden kl. 8.00 på
sms (gerne med information om sygdommen) eller telefon.
Medicingivning i D.I.I. Lindegården foregår ligeledes efter embedslægens retningslinjer. Vi giver
medicin ved kroniske eller vedvarende sygdom. Medicinen skal være i original emballage og skal
være mærket med dato, navn og lægens anvisninger om brugen. Der gives ikke piller til børn
under 3 år.
Ligeledes vil vi anmode forældrene om en grundigere skriftlig instruktion fra lægen. Vi giver ikke
medicin, der ikke er lægeordineret.
Øjendråber/salve til øjenbetændelse gives ikke i institutionen.

Ferie og lukkedage
Bestyrelsen har besluttet lukkedagene: De tre dage inden påske, fredagen i forbindelse med Kr.
Himmelfart, 2 ugers sommerferielukning i uge 29 og 30, første fredag i november og ugen mellem
jul og nytår. Lukkedagene meldes i god tid ud til alle forældre. Hvis I har brug for feriepasning på
grund af arbejde, henvises til den institution i området, som har ferieåbent. Henvend jer til
lederen.

Traditioner
Fødselsdage i vuggestuen
Denne dag er altid noget særligt. Uanset om barnet bliver 1, 2 eller 3 år vil det gerne fejres. Vi
fejrer fødselsdagen i vuggestuen. Jeres børn må gerne have noget med i form af frugt eller boller.
Vi fejrer barnet ved at samle børnene kl. ca. 9 og synge fødselsdagssange.
Vi vil ikke have slik og sukker i vuggestuen jf. institutionens sukkerpolitik.
Fødselsdage i børnehaven
Når barnet holder fødselsdag i børnehaven, starter vi dagen med at hejse flaget sammen med
barnet.
Om middagen fejrer vi fødselsdagen i barnets spisegruppe.
Vi pynter op med fødselsdags dug, synger fødselsdagssang og råber højt hurra.
Barnet må gerne medbringe frugt, boller og sukkerreducerede alternativer til dessert jf.
institutionens sukkerpolitik.
Fastelavn
Vi slår katten af posen eller tønden, synger fastelavnssange og spiser fastelavnsboller.
Børnene må gerne komme udklædte, hvis de har lyst.
Halloween
En dag omkring Allehelgensdag, holder vi en fest for uhygge med afhuggede fingre (indbagte
pølser), drageblod (saftevand) og edderkoppekager (muffins).
Der bliver tændt levende lys og fortalt en meget ”uhyggelig” historie.

Det er så uhyggeligt, at det mest er for børnehavebørn og de store vuggestuebørn.
Decemberhygge
Hver dag i december kommer nissen på besøg med en pakke i vuggestuen og børnehavebørnene
får en nisse med hjem på skift. Forældrene kan skrive lidt i en lille bog om de drillerier nissen har
udsat familien for. Resten af året bor nisserne på loftet i skunken i vuggestuen.
En dag i december går alle børnehavebørn og de store vuggestuebørn ned i skoven og fælder
juletræ.
Vi går til børnejulegudstjeneste i Trige Kirke, med forældrenes samtykke.

Fester for alle børn og forældre
Grillfest
En gang i løbet af maj eller juni afholdes en grillfest for alle børn i D.I.I. Lindegården, søskende, forældre og

personale. Festen foregår en aften på børnehavens bagerste legeplads, hvor der er tændt op i
grillen. Vi spiser vores medbragte mad og drikke, mens vi hygger, snakker og leger.
Sommerfest
Sommerfesten er en støttefest for D.I.I. Lindegården. Den arrangeres af Støtteforeningen med
hjælp fra personale, bestyrelser og frivillige forældre. Se senere om Støtteforeningen.
Festen foregår i gymnastiksalen og udendørs i skolegården og på børnehavens legeplads.
Festen er for alle børn, deres søskende, forældre, bedsteforældre og personale.
Julehygge
En eftermiddag i december tænder vi bål og serverer kaffe og kakao ved bålet. Vi synger julesange
og hygger. Arrangementet foregår udendørs.

Kost og kostkultur
D.I.I. Lindegården har frokostordning efter kommunens gældende regler. Der serveres sund og
velsmagende økologisk mad bestående af enten varme retter eller hjemmebagt rugbrød og pålæg,
og der tages hensyn til børn, som af religiøse hensyn ikke må spise svinekød, eller børn der af
andre grunde, ikke kan tåle visse fødevarer.

Børnene lærer at klare sig selv ved bordet og hjælpe andre, efterhånden som de magter det.
Måltidet skal være roligt og hyggeligt.
På døren til køkkenet i vuggestuen og på opslagstavlen ved køkkenet i børnehaven hænger ugens
madplan.
Børnene skal hver dag have en eftermiddagsmadpakke med, som kan bestå af brød med pålæg
som barnet let kan have i hånden og udskåret frugt og grønt. Snak eventuelt med personalet om
forslag til madpakken.

Informationer mellem forældre og institution
Listen med børnenes komme- og gåtider skal udfyldes hver dag. I vuggestuen hænger listen på
opslagstavlen og i børnehaven ligger listerne på pulten.
D.I.I. Lindegården udgiver nyhedsbreve til forældrene efter behov. Der hænger informationer på
dørene til indgangen og på opslagstavler. Se jer omkring og spørg gerne personalet.

Forældresamtaler
I vuggestuen tilbydes en samtale om barnets trivsel og udvikling, når barnet bliver omkring 2 år.
De vil altid være mulighed for at få en samtale, hvis I eller pædagogen vurderer, der er behov
udover den daglige snak.
Derefter tilbydes en samtale, når barnet går fra vuggestuen til børnehaven, hvis der er behov for
det.
Nystartede børn i børnehaven tilbydes en samtale efter ca. et halvt år, og der tilbydes en samtale
om barnet inden skolestart.
Der kan være brug for yderligere samtaler, hvis vi, eller I forældre, skønner, at der er behov for
det.

Legetøj hjemmefra
I vuggestuen er det helt på eget ansvar, hvis der medbringes legetøj hjemmefra. Der skal stå navn
på medbragt legetøj.

Ændring af stamoplysninger
Ændringer af adresse, telefonnumre, arbejdssted, læge og andet skal meddeles D.I.I. Lindegården.

Bestyrelsen
D.I.I. Lindegården har valgt at benytte sig af den model for selvejende institutioner, der kaldes enstrenget bestyrelsesmodel, hvilket vil sige, at institutionen kun har én bestyrelse, som består af et
flertal af forældrevalgte medlemmer.
Bestyrelsen består af:
3 forældrevalgte medlemmer
2 udpegede medlemmer
1 suppleant (minimum en, gerne flere)
Dagtilbudsleder og pædagogiske ledere.
2 medarbejderrepræsentanter, en fra hver afdeling
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ved D.I.I. Lindegårdens forældremøde/bestyrelsesvalg i september/oktober måned. De udpegede medlemmer sidder i en periode på 4 år.
Suppleanter vælges for ét år, ligeledes ved mødet, og deltager i bestyrelsesmøder. Der afholdes
mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Referat fra møderne kan læses på hjemmesiden.
Bestyrelsen er konstitueret med en formand og en næstformand. Bestyrelsens arbejde består
f.eks. af deltagelse i ansættelse af personale, godkendelse af regnskab, planlægning af indretning,
såvel udendørs som indendørs og planlægning af aktiviteter gennem året.
Bestyrelsen vælger et medlem til kontaktperson til Trige/Ølsted Fællesråd og en kontakt til Århus
Forældreorganisation. (ÅFO er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for forældre med
børn i dagtilbud og SFOer) - www.aafo.dk

Støtteforeningen
Støtteforeningen blev stiftet i 1991 med det formål at forestå driften af en minibus, som D.I.I.
Lindegården kunne leje.
I 2010 har Støtteforeningen valgt at sælge bussen, da det skønnedes, at omkostninger ved syn af
bussen ville blive for høje.

Støtteforeningen har valgt at fortsætte sit virke, dog med det formål at støtte D.I.I. Lindegården
med økonomisk tilskud til udflugter m.v.
Vi håber fra bestyrelsens side, at I vil støtte foreningen ved at blive medlem. Herved er I med til at
give jeres barn/børn nogle gode oplevelser uden for institutionen.
Vi håber på et godt samarbejde fremover.
Venlig hilsen
Bestyrelsen og personalet i D.I.I. Lindegården.

