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Op til en ferie vil I modtage en tilmelding, hvor I kan skrive på, hvornår I har behov 

for pasning og i hvilket tidsrum. Tilmeldingen er bindende. 

Feriepasning af SFO-børn i børnehaven 
De børn, der er tilmeldt SFO-morgenpasning, møder ind i børnehaven og bliver fulgt 

op i skolen sammen med en voksen kl. 8, når børnehavebørnene går til morgen-

sang. 

I Børnehaven tilbyder vi også pasning i skoleferier for alle de børn, der er tilmeldt 

SFO i skolen. 

I juli måned gælder samme vilkår for betaling som i børnehaven og vuggestuen. 

Op til en ferie vil I modtage en tilmelding, hvor I kan skrive på, hvornår I har behov 

for pasning og i hvilket tidsrum. 

Når I tilmelder Jeres barn pasning i børnehaven, tilmelder I Jer også til vores mad-

ordning.  

Madordningen koster 50 kr. pr dag. 

Medarbejder i Ha strup børnehave og vugge-

stue 
·Anne Kirketerp-Møller  Pædagog  

·Helmut Piwodda   Pædagog 

·Jette Duus Nielsen   Pædagog medhjælper 

·Ellen Møller    Morgenåbner og SFO leder 

·Anne-Marie Rasmussen  Daglig leder 
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Velkommen til  

Ha strup Børnehave og Vuggestue 

Beskrivelse 
Håstrup børnehave og vuggestue er en lille institution med 

plads til 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.  

Vores profil er musik, natur og bevægelse, hvor vores ker-

neværdier er tryghed, anerkendelse, relation, kommunikati-

on og faglighed 

Håstrup Børnehave og Vuggestue ligger midt i Håstrup. Vo-

res hus er opdelt i 2 åbne stuer med et køkken i midten. Ind 

til vuggestuen er en lille låge, som kan åbnes og lukkes efter behov. Dette så vi har 

mulighed for at skabe den ro, der er brug for i både børnehaven og vuggestuen.  

Børnene er ude hver dag, enten på legepladsen eller i Byparken, som er vores nær-

meste nabo. Vi bruger Byparken som et ekstra rum. Byparken rummer en lille sø, en 

bæk der løber gennem parken, bålhytte, sneglehøj, et skovstykke og shelter med 

bålplads. Vi arbejder tæt sammen med Håstrup Friskole og benytter os ofte af sko-

lens gymnastiksal. Vi deltager i morgen-gåtur, morgensang, fredagssang, teater, 

musikarrangementer mm. Vi deler bus med Friskolen, og den benytter vi os ofte af 

til ture ud af huset, fx besøg på Trente Mølle, stranden, musik/teater på biblioteker-

ne i kommunen, Svanninge Bakker og meget mere.  

Å bningstider 
Mandag – torsdag: kl.6.15 – 16.30 

Fredag: kl. 6.15 – 15.30 

Mødetider for børnene 
Vi stiller ikke krav om faste mødetider. Der skal være plads til, at børnene kan nyde 

formiddagen sammen med Jer forældre, hvis muligheden er der. Der kan være en-

kelte dage, hvor vi tager på tur, men her vil vi give besked et par dage før. Børneha-

ven har tur-dag hver tirsdag, hvor mødetiden er senest 9.30. 
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Overgange 

Vuggestue til børnehave 

Børnene er om formiddagen delt op i 3 grupper. Børnehavegruppen, som er de æld-

ste børnehavebørn, Boblegruppen, som er de yngste børnehavebørn og de ældste 

vuggestuebørn og Vuggestuegruppen, som er de yngste vuggestuebørn.  

Børnene har daglig kontakt til hinanden og  de voksne imellem både inde i instituti-

onen og på legepladsen. Det er vigtigt for børnenes udvikling, at de har hinanden at 

spejle sig i. Overgangen fra vuggestue til Boblerne og igen  til børnehave er en gli-

dende overgang, hvor barnet før opstart bliver inviteret med til 

forskellige aktiviteter, små ture ud af huset eller til frokost. 

Børnehave til Før-SFO 

Vi har et tæt samarbejde med skolen, og børnehavebørnene kommer dagligt på 

skolen til morgen-gå-tur, morgensang, bevægelse i salen, håndværk og design i kæl-

deren eller forskellige arrangementer i løbet af deres børnehavetid. Flere af de 

voksne på skolen har også timer i børnehaven.  

Fra januar laver vi én gang om ugen skolerelaterede aktiviteter med kommende 

skolebørn, og op til 1. april, hvor de starter i Før-SFO, markerer vi skiftet med fest 

og overnatning. 

Feriepasning af børnehave- og vuggestue-

børn 
Børnehaven har kun lukket i uge 30  og dagen efter Kristi Himmelfart. Grundlovsdag 

lukker vi kl.12. 

Juli måned er normalt en betalingsfri måned. Vi vil gerne yde den ekstra service, at 

der er mulighed for pasning i alle uger. Derfor vil der være en ekstrabetaling på 500 

kr. pr. barn pr. uge i ugerne 27, 28 og 29. Der ydes søskenderabat på 250 kr. Beta-

lingen dækker også madordningen. 

Dette så det faste personale kan afvikle ferie, og timerne kan dækkes med vikar. 
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frem til samling om formiddagen. Vi vil hellere bruge afhentningstiden på snak med 

forældre om, hvordan dagen er gået og ikke på at finde forsvundet legetøj. 

Fødselsdag 
Barnets fødselsdag fejres i den gruppe, barnet er en del af. Vi markerer dagen ved 

at hejse flaget, synge for barnet, sætte flag på bordet. Det er muligt at dele noget 

ud i forbindelse med morgensamling/frokost. 

Alle børn får en lille symbolsk gave fra børn og personale.  

Vi kommer også gerne ud til fødselsdag. Hvis det kræver transport, 

har vi brug for at kende dagen i god tid, så vi kan booke bussen på 

skolen.  

Ring afbud 

Hvis Jeres barn holder en fridag eller er syg, må I meget gerne give os besked. 

Forældresamtaler 
Vi vægter et godt og tæt forældresamarbejde, hvor den daglige kontakt med jer 

forældre prioriteres højt. Vi indkalder kun til samtale, hvis vi har en bekymring om-

kring det enkelte barn. 

Vi afholder forældresamtaler 3 måneder efter opstart, i forbindelse med overgang 

fra vuggestue til børnehave og en førskolesamtale.  

Forældremøder 
Vi bestræber os på at afholde 2 forældremøder i løbet af året. 

Årbejdsdage 
Vi afholder arbejdsdag i forbindelse med vores sommerfest, hvor alle børn, for-

ældre, søskende og personale deltager. Derudover hænger der en todo-liste” 

med arbejdsopgaver, som I kan skrive Jer pa  og klare efter fyraften eller en 

weekend. 
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Ådresse 
Elmevænget 7 

5600 Fåborg 

Tlf. 82389031 eller 22861042 

Email: amrasm@haastrupnet.dk 

Information 
Vi vægter åbenhed, tillid, respekt og forståelse i vores samarbejde med forældre og 

bestræber os på, at have daglig kontakt og et højt informationsniveau. Vi opfordrer 

forældrene til at komme med ris og ros/idéer til nye tiltag. Ved tæt samarbejde kan 

vi sammen skabe verdens bedste børnehave og vuggestue. 

Vi udsender nyhedsbrev på mail ca. en gang om måneden, hvor vi fortæller om ti-

den der er gået, nye tiltag, kommende aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at alle får 

læst nyhedsbrevet.  

Vi har en lukket facebookgruppe ”Forældre og personale – Håstrup børnehave og 

vuggestue”. På gruppen vil der være opslag og fotos fra dagens aktivitet og div. in-

formationer. Det er også på denne gruppe, vi skriver, hvis vi har brug for praktisk 

hjælp en dag.  

Dagens rytme 
Kl. 6.15 
Børnehaven og vuggestuen åbner, og der serveres morgenmad frem til 
kl.7.30.  
Vi har fast morgenåbner, så det er den samme voksen, børnene møder hver 
morgen. 
 
Kl. 7.30 
Morgenmaden ryddes væk, og børnene fordeler sig på stuerne. 
 
Kl. 8.00 
Børnehavebørnene og de Passerbørn, der har været i morgenpasning går på 
skolen til morgen-gåtur og morgensang. 
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Kl. 8.00 
Vuggestuebørnene leger i vuggestuen, og vi tager godt imod de næste børn, 
taler med forældre og hinanden. 
 
Kl. 8.45 
Bleskift og pottetræning i vuggestuen 
 
Kl. 9.00 
Børnehavebørnene er tilbage fra morgensang. Grupperne 
samles ved bordet. Der serveres boller, frugt og vand. Den 
voksne fortæller om dagens aktiviteter. 
 
Kl. 9.30 
Børnehave, bobler og vuggestue gør klar til dagen aktiviteter. Vi bestræber 
os på, at børnehavebørn, bobler og vuggestuebørn ikke er i garderoben på 
samme tid. Dagens aktiviteter går i gang, (planlagte såvel som spontane), 
udflugter mm. foregår i tidsrummet frem til 
frokost, hvor der er flest på arbejde. 
 
Kl.10.45 – 12.30 
Frokost i vuggestuen og putning af børn. 
 
Kl.11.30 – 12.30 
Frokost for børnehaven og boblerne og put-
ning af børn. De børn der ikke sover leger ude. 
 
Kl. 14.00 (ca.) 
Eftermiddagsmaden stilles frem. 
Børnehavebørnene  og boblerne spiser ude, hvis vejret er til det. Snak om 
hvordan dagen er gået og hvad der skal ske i morgen. 
Vuggestuebørnene begynder at vågne. Bleskift og pottetræning. 
De ældste vuggestuebørn spiser eftermiddagsmad sammen med børneha-
vebørnene. De yngste spiser inde på stuen. 
 
 
Kl. 15.00 – 16.30 
Leg ude og inde, afhentning af børn, snak om hvordan dagen er gået, opryd-
ning osv. 
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· Efterår: Termotøj, gummistøvler/termostøvler 

· Vinter: Termotøj, termostøvler, flyverdragt, handsker og hue 

HUSK: Den rigtige påklædning giver Jeres barn den bedste dag. 

Intet fodtøj i Institutionen 
Vi vil gerne holde vores institution ren i løbet af dagen. Derfor skal ALLEtage deres 

fodtøj af, når de går ind i garderoben. Er der først grus og jord i garderoben, bliver 

det hurtigt slæbt ind på stuerne også. Børnene kan stille deres fodtøj på hylden ude 

i mellemgangen, når de kommer om morgenen. Vi vil gerne opfordre Jer forældre til 

lige at tjekke op på, hvor meget fodtøj barnet har stående, da der godt kan blive 

pladsmangel, hvis der står mere end ét par. 

Bleer 
Alle børn skal selv medbringe bleer. Når der mangler, siger vi til i god tid. I børnenes 

kasse med skiftetøj ligger en lille seddel, som vi hænger uden på kassen. Vi skriver 

det også på mødetavlen. 

Sovebørn 
Børnene har mulighed for at sove efter behov, enten i egen barnevogn, en krybbe 

eller for de større børn på madrasser inde i børnehaven. Børnene medbringer selv 

dyne og pude/sovepose og lagen. Det er jer forældre, der sørger for vask af senge-

linned og vedligeholdelse af egne barnevogne. 

Ved sygdom 
Syge børn – børn med feber, børnesygdomme eller lignende kan ikke modtages i 

børnehaven og vuggestuen. Hvis barnet bliver sygt, ringer vi til Jer, og beder Jer om 

at hente jeres barn.  

Legetøj 
Vi har stor forståelse for, at børnene vil vise deres legetøj frem til kammeraterne. 

Børnene må gerne have legetøj med i børnehaven, men det er på eget ansvar. Har I 

og Jeres barn en forventning om, at legetøjet er der ved afhentning, så lav en aftale 

med Jeres barn og en voksen fra gruppen om, at det bliver lagt på kontoret og vises 
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Selvhjulpne børn er aktive børn 
”Selvhjulpne børn er aktive børn, og aktive børn er kloge og sociale børn” 

I Håstrup børnehave og vuggestue arbejder vi med børns egne ressourcer og selv-

hjulpenhed. Både i vuggestuen og børnehaven opfordrer og opmuntrer vi børnene 

til at hjælpe til i hverdagen. Det kan være borddækning, oprydning efter frokost, 

hjælp til eftermiddagsmaden, selv tage tøjet og sko af og på. 

Vi vil gerne udvikle børnenes sociale forståelse – at alting glider meget nemmere, 

hvis vi hjælper hinanden. Vi er derfor altid fælles om oprydningen ude og inde. Alle 

hjælper til – børn og voksne – også det, man ikke selv har leget med. 

Det vil være en stor hjælp, hvis I forældre opfordrer Jeres børn til at rydde op, når I 

henter dem om eftermiddagen. 

Traditioner 
I Håstrup børnehave og vuggestue har vi nogle faste 

traditioner, vi værner om. Det kan fx være fastelavns-

fest, motionsdag, sommerfest, høstkaffe, lygtefest, 

bedsteforældredag, julefest mm. Se mere i kalenderen på vores hjemmeside. 

Skiftetøj 
Børnene har hver en kasse i deres garderobe til skiftetøj. 

Den skal indeholde undertøj, strømper, bukser, T-shirts, 

trøje, strømpebukser. I garderoben skal der altid være 

regntøj, gummistøvler og udetøj, der passer til årstiderne 

– og det er en rigtig god idé med navn i tøjet. 

Vuggestuebørnene har også en kasse ved puslepladsen på badeværelset, som de 

voksne i vuggestuen fylder op fra kassen i garderoben, når der 

mangler. 

Udetøj til årstiderne anbefaler vi: 

· Forår: Overgangsjakke 

· Sommer: Sommerjakke, sandaler, solhat og badetøj 
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Kl. 15.30 
Den ene stue lukkes ned, og vuggestuebørn og børnehavebørn samles på én 
stue eller ude. 
 
Kl. 16.30 (fredag kl. 15.30) 
Håstrup børnehave og vuggestue lukker, og alle skal være ude af døren. 
 

Madordning 
Vi har fuld forplejning i børnehaven og vuggestuen. Madordningen koster 500 kr. 

pr. måned. 

Morgenmad 

Alle børn, der kommer før kl.7.30, har mulighed for at få morgenmad. Der vil være 

havregryn, havregrød og havrefras. Som regel har vi 

rosiner og årstidens frugtgrød til at toppe med. 

Frokost og eftermiddagsmad 

Vi laver madplan til en måned af gangen. Madplanen 

hænger i garderoben og er synlig for alle. Vi har 2 smør-

selv dage, 1 suppedag, 1 grøddag og 1 varmmad dag. Vi bestræber os på at lave 

madplanen så varieret som muligt. På madplanen er eftermiddagsmaden også be-

skrevet. 

Som udgangspunkt skal alle børn smage på maden, og det er vores oplevelse, at 

børnene ofte bliver positivt overrasket. Der vil altid være alternativer, så ingen børn 

går sultne fra bordet. 

Vi har IKKE ”nul-sukker-politik”, men bestræber os på, at bruge så lidt sukker som 

muligt. For os handler kost også om opdragelse, værdier og normer. Vi mener, vi 

hjælper børnene bedre ved at være gode rollemodeller og vise dem sunde alternati-

ver. Se i øvrigt vores kostpolitik på hjemmesiden. 
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