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Profil 

Her har hjertet plads 

Stribonitten er en privat integreret institution i nærmiljøet i Strib, med en ønsket normering på 44 

børnehavebørn og 16 vuggestue børn, men med mulighed for at vippe op til 57 børnehavebørn og 20 

vuggestuebørn, vi ser os selv som et super godt alternativ til de store kommunale børnehuse.  

 

Stribonitten er en lille tryg institution, med mange m2 pr. barn og masser af hjemlig hygge, hvor hver 

dag byder på nye oplevelser og er fuld af sjov, leg og læring. Vi har fokus på det nære og det sjove, her 

skal det være naturligt, at fordybe sig og lege længe med vennerne. Vi har særligt fokus på leg og 

fantasi og kreativitet. 
 

Vi er en integreret institution og det betyder at vi er meget sammen på tværs af børnehavne og 

vuggestuen.  

Mission. 

Vi mener at vi er sat i verden for at give børnene en hverdag fyldt med glæde og sjov, hvor omsorg, 

nærvær og tryghed er fundamentalt og sammen med den anerkendende tilgang - der handler om, at alle 

børn skal føle sig afholdt og anerkendt for, at være lige præcis den de er - skaber vi optimale rammer 

for personlig og social læring og udvikling, både for børn og voksne. 
 

Vision. 
I Stribonitten trives og gror alle børn og voksne i et udviklende, kreativt og legende miljø, hvor vi er 

sammen i et anerkendende, kærligt og nærværende fællesskab, hvor alle har en ven og børnene lære sig 

selv og hinanden at kende.  

 

Vi ønsker at være skarpe på at udvikle vores pædagogik i takt med de ændringer der sker i samfundet. 
 

 

Normering. Grundnormering 44 børnehave børn og 

16 vuggestue børn. Godkendt til 20 

vuggestue børn og 57 børnehavebørn. 

Aldersgrupper 0-6 år. 

Lederens navn 

Afdelingsleder 

Helle Hinnerup Hansen 

Bente Ørum Sørensen. 

Kommunal institution: Selvejende institution:  Privat institution: x 
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Læreplan for Børnehuset Stribonitten. 

Vores læreplan indeholder mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske 

læringsproces giver vores børn mulighed for at tilegne sig. Vi har i Stribonitten udarbejdet en 

læreplan, gældende for hele institutionen, idet både vuggestue børn og børnehave får de 

samme tilbud, dog på forskellige niveauer alt afhængig af deres alder og individuelle udvikling 

Vi arbejder ud fra pædagogiske principper, der er udarbejdet sammen med 

forældrebestyrelsen. 

Principperne er udstukket i de pædagogiske læreplaner. 

1. Personlig udvikling. 

2. Sociale kompetencer. 

3. Krop & bevægelse. 

4. Naturen & naturfænomener. 

5. Sprog. 

6. Kulturelle udtryksformer & værdier. 

 

Vi arbejder med 1 læreplanstema i 2 måneder adgangen, hvor vi udarbejder helt specifikke 

fokuspunkter for området i form af en SMTTE model, de kan findes på vores hjemmeside for 

hvert læreplanstema, med dertilhørende aktivitetsplan. Vi aftaler for hvert tema hvordan vi vil 

dokumentere på fokuspunktet, vi evaluere løbende enkelte aktiviteter skriftligt og afslutter 

perioden med en samlet evaluering, især de aktiviteter vi kan forbedre, når perioden på de 2 

måneder er gået.  

Børnesyn og Læringssyn.  
Børnesyn. 

Vi mener at børn er små unikke personer, med hver deres egenart og potentialer. De er født 

sociale og kompetente, de kan indgå i forpligtigende fællesskaber og forstå kulturelle værdier. 

De har en indre drivkraft til at udforske livet og lære.  

Læringssyn. 

Vi mener at læring sker gennem leg, vi vil ikke lave skolelæreplaner i vores institution.(læs 

mere om leg på s.11.)Vi vil gerne være inspiratorer og stille nogle spændende rammer op til 

børnene og udfordre dem. Børn skal mødes med individuelle udfordringer, som hverken er for 

store eller små. 

Barnet lære gennem kroppen, sanserne, samvær med andre, konkrete handlinger og deraf 

følgende erfaringer.  

Jeg hører og jeg glemmer, jeg ser og jeg husker, jeg gør og jeg forstår.  Kinesisk 

ordsprog.  

Mål for børnenes dannelse. 

 

Dannelse betyder at udvikle sig som et helt menneske i samspil med omverdenen, med 

hovedvægt på udvikling, selvstændighed og trivsel. Da det er vigtigt at beskrive hvad vi 
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mener, børnene skal have mulighed for, at opleve, lære, prøve og erfare, har vi i ”Børnehuset 

”Stribonitten” sat mål for, hvad vi som professionelle pædagogiske virksomheder ønsker at 

bidrage med til barnets udvikling. Det kan læses i følgende afsnit. 

Personlig udvikling - Selvbestemmelse - der bliver til mere 
selvværd.  
Vores mål er: 

 At styrke barnets selvværd og selvtillid bl.a. ved systematisk at give barnet mulighed 

for selvbestemmelse i takt med barnets individuelle udvikling. 

 

Hvordan gør vi i børnehaven? 

I ”Stribonitten” er vi voksne skarpe på at give børnene rum i voksen-barn mødet og arbejder 

på børnenes præmisser. Vi lytter til børnene og vi planlægger sammen med børnene. 

Vi arbejder meget med børn, historier og drama. De voksne optræder i perioder med 

dramatiseringer af eventyr og hjemmelavede historier. Det giver mod hos børnene til selv at 

være aktører. Vi oplever nogle meget kreative børn og vi har registreret større selvværd og 

frihed hos flere af vores stille børn når de spiller teater. De har lært, at de roller de selv er med 

til at skabe gælder og at de skal overholdes, for at de kan være med. Vi forsøger at skabe 

interesse for historielæsning, få fantasien til at blomstre og være formidlere af børns gode 

historier. Vi beskæftiger os med forskellige former for teater. 

Samværet I ”Børnehuset Stribonitten” baseres på tryghed – aktiv tryghed d.v.s. vi arbejder 

også med hvorledes børnene rustes til samspil, modspil, modgang og nye udfordringer. 

Tryghed skal pege udad - ikke være overbeskyttelse på en lukket ø. 

For at støtte børnenes selvværd og personlige udvikling, kender vi hvert enkelt barns 

styrkesider, så vi kan støtte op om en positiv udvikling. Vi lægger vægt på at børnene skal føle 

sig set, hørt og accepteret, som de unikke personlighed de hver især er.  

Succeskriterier – vi vil gerne se tegn på! 

Børnene medvirker til at tage beslutninger og til at styre dagligdagen. Vi vil gerne se at 

medbestemmelse hos børnene vokser og konverteres til tro på sig selv. Børnene skal opleve 

fornemmelsen af, at jeg er noget igennem mine handlinger og medbestemmelse. 

Vi ønsker at se en børnedagligdag der er fyldt med ” at vide hvem jeg er – turde spille med og 

leve livet uden at være bange for at gribe til handling og træffe beslutninger”. I dagligdagen vil 

vi gerne kunne iagttage konkret styrket evne – hos børnene – at kunne sige til og fra samt, 

forøget evne til konfliktløsning. 
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Hvordan gør vi i vuggestuen?  
 

 I vuggestuen lægger vi vægt på at vi har gode relationer til alle børnene. Vi kender 

hvert enkelt barn godt og er vi gode til at møde børnene der hvor de er, det giver os 

mulighed for at understøtte det som børnene finder interessant her og nu, dermed 

anerkender vi børnene og styrker deres selvværd og selvtillid. Hverdagen har nogle 

faste rutiner, som skaber en tryg og genkendelig ramme for børnene at udfolde sig. 

 

 For alle børn er det sundt for selvværdet at opleve at ”jeg kan selv”, derfor understøtter 

vi børnenes selvhjulpet hed. I vuggestuen handler det om at: 

o Undersøge verden. 

o Sidde, kravle stå og gå. 

o Tage tøj af og på selv. 

o Finde egen sut og ble. 

o Vaske hænder. 

o Øse mad op og spise selv. 

…og meget meget mere. 

 

Succeskriterier – vi vil gerne se tegn på! 

 Børnene skal opleve fornemmelsen af, at jeg er noget igennem mine handlinger og 

medbestemmelse. 

 Børnene udviser glæde og nysgerrighed i hverdagen og gå på mod, viser at de selv har 

lyst til at gå i gang og gå på opdagelse. 

 Børnene begynder at opdage egne og andres grænser. 

 Børnene danner deres personlighed og identitet i samspil med andre i et fællesskab, 

derfor er det vigtigt at de oplever at de er en del af et fællesskab og at de kan bidrage 

med noget værdifuldt. 
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Sociale Kompetencer - Mestre eget liv og indgå i 

fællesskaber  

Vores mål er 

 At styrke barnets følelsesmæssige intelligens. 

 At gøre barnet social, tolerant og lære det respekt for andre. 

 At indgå venskaber og styrke barnets spirende lyst til at skabe 

relationer til andre børn og voksne. 

 

Hvordan gør vi i børnehaven? 

 ”kend dig selv” stod der over indgangen til Oraklet i Delfi. At vide 

hvad man selv tænker, føler og mener, er vigtigt for at kunne skabe sin egen 

identitet/personlighed. Vi lærer børnene, at alle følelser er ok og vi hjælper børnene 

med at sætte ord på disse følelser/behov/ønsker samt dilemmaer/konflikter.  

 Vi voksne er samtidig skrappe til at se, hvornår vi skal hjælpe og hvornår vi skal træde 

et skridt tilbage og lade barnet gøre sig sine egne erfaringer. 

 I dagligdagen i børnehaven lægger vi vægt på, at børnene lærer empati (indfølingsevne 

og forståelse for andre, at være tolerant og respektere andre). Børnene oplever at det 

de bidrager med bliver taget alvorligt, f.eks. at trøste en ven eller hjælpe en voksen. 

Det giver dem en følelse af at være værdifulde og det skaber mening. 

 Vi skaber balance mellem det individuelle og det at være social og udvise social 

ansvarlighed. Hvis børnene har et godt selvværd, er det nemmere at få overskud til et 

udvikle sociale relationer og social ansvarlighed og hermed også imødegå mobning. 

 For at styrke børnenes venskaber og netværk opfordrer vi dem også til at lege med 

hinanden uden for børnehavetiden.  

 Vi taler med børnene, om hvordan man er en god ven. 

 Vi opfordre til leg og kommer med ideer og hjælper børnene med, at se mulighederne.  

 Vi støtter det enkelte barn i at finde egne ressourcer, som barnet kan bidrage med i 

legen og hvad barnet kan gøre, for at være med i legen. 

 Vi laver mange fællesaktiviteter, hvor børnene er sammen og lærer hinanden at kende 

på en anden måde. Men vi tager altid hensyn til kemien - hvem har det rart med hvem?  

Succeskriterier – det vil vi se tegn på! 

 At børnene udviser øget grad af omsorg og tolerance for hinanden. At de trøster og 

hjælper hinanden og at de voksne ikke løber for meget til undsætning. 

 Vi vil gerne se, at de knytter gode og mange venskaber, at de lytter til hinanden og er 

tålmodige over for hinanden.  
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Hvordan gør vi i vuggestuen? 

 Vi laver sanglege og leger lege der underbygger samvær og opmærksomhed på andre. 

 Børnene inddrages i hverdagen, de tager og bliver givet ansvar. Ex i en sangleg, hvor 

barnet udpeger det næste barn. 

 Blik for at der er andre der har behov udover en selv, øve børnene i at være en del af 

et fællesskab.  Ved f.eks. at øve sig i at vente på tur, f.eks. ved rutsjebanen. Hjælpe 

hinanden, f.eks. at yde førstehjælp i form af, at give en sut til en der er ked af det  

Succeskriterier – det vil vi se tegn på! 

 Se at børnene bliver bedre til at vente på tur og være opmærksomme og omsorgsfulde 

overfor hinanden. F.eks. stor som lille kan give en sut til en der er ked af det, 
eller”Otto” holder op med at bide 

 Se børn der viser hensyn som tør tage og få ansvar. 

 Se sociale relationer der spirer samt opmærksomhed på og glæde ved fællesskabet. 
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Personlig og social udvikling - udvikle sine kompetencer og 

personlighed gennem leg.   

Vores mål er: 

 At skabe både fysiske og psykiske rum, hvor børnenes leg og 

udforskning af verden, fantasi og kreativitet kan udfolde sig – ude og 

inde. 

 

Legen er både en tilstand – en måde at være og opleve på – og en måde at 

anskue og tilegne sig livet og verden på. Legen sætter børn i stand til både 

at leve livet her og nu, til at fordybe sig og give sig hen i noget og forholde sig til det, der sker 

med dem og omkring dem – og til at forstå de sammenhænge, de er placeret i. Man kan sige 

at legen skaber mening for børnene, mens de leger – mening med det liv, som de lever og skal 

leve. Det er det, der er legens væsentligste betydning. I legen udvikler børnene også deres 

personlige og sociale kompetencer, samt deres fantasi og kreativitet. Legen har derfor en 

central betydning for børnenes udvikling også udover børnehave alderen. Derfor lægger vi 

vægt på at skabe grobund for gode lege ved at sikre gode fysiske rammer, med spændende 

mobile og foranderlige legeområder, - der giver gode lege muligheder. 

Hvordan gør vi i børnehaven! 

 En særlig kompetence har vi voksne til at iagttage de gyldne øjeblikke, hvor en leg skal 

have tid, ro og voksen- fred fra afbrydelse – samt kunne iagttage hvornår voksen tilbud 

skal bidrage til at udvikle en leg videre, så der opstår endnu mere fordybelse og 

kreativitet på børnenes præmisser.  

 Fantasi og kreativitet er skabende processer, der ikke behøver at være 

produktorienterede. Man kan digte en sang sammen med vennerne, udtænke løsningen 

på et konkret problem, for eksempel; ” hvorfor løber vandet ud af det hul, jeg har 

gravet i sandet og hvad kan jeg gøre for at forhindre det?”.  Det er i legen, at 

kreativiteten og fantasien blomstrer. Vores rolle i dette er at gribe, og til tider udforme, 

det børnene kommer med, til store eller små projekter, som er lidt mere 

voksenstyrede. Man kan forestille sig, at et barn spørger ”hvorfor er himlen blå?” eller 

”hvad spiser tanglopper?”. Spørgsmålet kunne vi gribe og sige: ” ja hvorfor mon det?”, 

”eller hvad mon de spiser?” og så lege med det spørgsmål i et projekt. Her opnår vi at 

møde barnet, hvor det er og skabe en lærerig proces, i og med, at det er barnets egen 

interesse, nysgerrighed og videbegærlighed, der er grundlaget for projektet. Vi giver 

børnene råstof til fantasien, legen og kreativiteten, ved alle de oplevelser/aktiviteter, 

der stimulere krop og sjæl og som alle er en naturlig del af dagligdagen eller af et 

større projekt.   

Succeskriterier – det vil vi se tegn på! 

 Vi vil se flere lege, der holder længere og går ind på barnets konto for selvudvikling og 

fornyet styrke. 
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Hvordan gør vi i Vuggestuen? 

 Vi voksne er gode til at se hvornår vi skal hjælpe et barn og hvornår vi skal støtte op 

om en aktivitet.  

 Vi giver plads til at det er barnets egen interesse, nysgerrighed og videbegærlighed, der 

er grundlaget for aktiviteter. Vi giver børnene råstof til deres udvikling ved alle de 

oplevelser/aktiviteter, der stimulere krop og sjæl og som alle er en naturlig del af 

dagligdagen eller af en planlagt aktivitet. 

 Vi ved at vuggestue barnet lærer gennem relationer og gennem alle sanserne, derfor 

tager vi ofte på tur så barnet møder verden, ser hesten i stedet for et billede af en hest. 

Succeskriterier – det vil vi se tegn på! 

 Vi vil se flere momenter af fordybelse, koncentration og lege, der holder længere og går 

ind på barnets konto for selvudvikling og fornyet styrke. 
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 Krop & Bevægelse. 

I Børnehuset Stribonitten har vi besluttet, at læreplanspunktet Krop og Bevægelse også er 

vores bevægelses politik. Bevægelse er en vigtig faktor i hverdagen der styrke almindeligt 

fysisk og psykisk velvære samtidig viser forskning, at der er evidens for sammenhæng mellem 

øget fysisk aktivitet og kognitive processer, som forudsætter læring. Vi mener 

at børn skal støttes i udvikling af kroppens funktioner og at det er en veksel 

virkning mellem egen bevægelse og bevægelse i tilrette- lagte aktiviteter, 

hvor pulsen kommer op. Vi skal i børnehuset skabe rum for bevægelse ude 

såvel som inde – og det skal være sjovt.  

Vores mål er: 

 At alle børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop 

og oplever glæden ved at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle 

kroppens funktioner og bevægelse i både fri leg og tilrettelagte fysiske 

udfordringer. 

 At det i Stribonitten er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med 

fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. 

 At børnene aktivt med alle sanser udforsker og tilegner sig den fysiske, kulturelle og 

sociale omverden. 

 Vi vil lære og styrke børns udholdenhed. 

 Når vi er ude på legepladsen om eftermiddagen sørger vi for at der er et aktivitets 

tilbud der understøtter bevægelses f.eks. sociale lege. 

 

Hvordan gør vi i børnehaven? 

 Vi styrker børnenes fin - og grov motorik. 

 Vi indretter legepladsen og de indendørs, rum så børnene får så varieret et fysisk 

udviklingsmiljø som muligt. 

 Vi benytter Strib skoles legeplads. 

 Idrætsdag i juni. 

 Hvis der er ledige tider benytter vi os af strib Svømmehal med de store børn 

 Vi går tur til skov, strand, mark og vi færdes i nærmiljøet (bl.a. den offentlige 

legeplads). 

 Vi lærer børnene almindelig hygiejne, som f.eks. vaske hænder efter toiletbesøg og 

inden spisning og madlavning. 

 

Succeskriterier – det vil vi se tegn på! 

 At barnet kan udtrykke sig gennem leg og handlinger. 

 At børnene er aktive, bruger og udfordre kroppens muligheder. 

 At børn har kendskab til sund og usund mad og god og dårlig hygiejne. 

 At børnene kender deres krops muligheder og begrænsninger. 

 At børnene ved lidt om hvorfor det er vigtigt at bevæge sig. 

 At børnene finde glæde veda t bevæge sig. 
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Hvordan gør vi i vuggestuen? 

 Vi styrker børnenes fin - og grov motorik, ved en ugentlig motorik dag. 

 Vi indretter legepladsen og de indendørs, rum så børnene får så varieret et fysisk 

udviklingsmiljø som muligt. 

 Vi benytter Strib skoles idrætsfaciliteter. 

 Vi går tur til skov, strand, mark og vi færdes i nærmiljøet (bl.a. den offentlige 

legeplads). 

 Vi lærer børnene almindelig hygiejne, som f.eks. vaske hænder efter toiletbesøg og 

inden spisning og madlavning. 

 

Succeskriterier – det vil vi se tegn på! 

 At barnet kan udtrykke sig gennem spejling begyndende leg og sprog- kropssprog og 

handlinger. 

 At børnene leger frit og udforsker, bruger og udfordre kroppens muligheder. 

 At børn oplever at få meget forskelligt mad og de tør smage mange forskellig 

madtyper. 

 At børnene finder glæde ved at bevæge sig. 
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Natur & naturfænomener 
I ”Børnehuset Stribonitten” skal natur og naturfænomener have en afgørende plads i vores 

pædagogiske planlægning, da naturoplevelser i barndommen er af afgørende betydning for 

deres senere interesse for og færden i naturen. 

Vores mål er at: 

 Børn skal have mulighed for, at opleve glæde ved at være i naturen og udvikle respekt 

for natur og miljø. 

 Børn skal opleve naturen på alle tider af året. Det giver mulighed for, at sanse 

årstidernes skiften på krop og sjæl. 

 Børn skal have mulighed for, at få mange forskelligartede erfaringer med naturen og 

naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum til at udforske verden. 

 Børn skal opleve naturen som et rum for leg og fantasi for både vilde og stille aktiviteter. 

Hvordan gør vi i børnehaven? 

 Vi går til stranden, i skoven, på marken, i mosen, på kælkebakken, på havnen. 

 Vi kigger efter kryb og kravl. 

 Vi ligger i græsset og ser skyer og fugle suse forbi over hovedet på os. 

 Vi tegner og maler ude i naturen, tager foto, laver kollager af naturmaterialer. 

 Vi finder bær, planter, fisk og dyr som vi kan spise. 

 Vi snakker om hvad der er spiseligt og giftigt. 

 Vi indretter vores legeområder så børnene får et naturligt forhold til frugt og grønt. 

 

Succeskriterier – det vil vi se tegn på! 

 At børnene færdes frit og fortroligt i naturen og at de udviser glæde ved at færdes i 

naturen. 

 At børnene bliver nysgerrige og undres over naturens mangfoldigheder. 

 At børnene har kendskab, til hvordan man passer på naturen. 

 At de udviser miljøbevidsthed. 

 

Hvordan gør vi i vuggestuen? 

 Vi går til stranden, i skoven, på marken, i mosen, på kælkebakken, på havnen. 

 Vi kigger efter kryb og kravl. 

 Vi ligger i græsset og ser skyer og fugle suse forbi over hovedet på os. 

 Vi tegner og maler ude i naturen, tager foto, laver kollager af naturmaterialer. 

 Vi finder bær, planter, fisk og dyr som vi kan spise. 

 Vi snakker om hvad der er spiseligt og giftigt. 

 Vi indretter vores legeområder så børnene får et naturligt forhold til frugt og grønt. 

 

Succeskriterier – det vil vi se tegn på! 

 At børnene gerne vil ud både på tur og legepladsen i vuggestuen. 

 At børnene færdes frit og fortroligt i naturen og at de udviser glæde ved at færdes i 

naturen. 

 At børnene bliver nysgerrige og undres over naturens mangfoldigheder. 

 At børnene har kendskab, til hvordan man passer på naturen. 

 At de udviser miljøbevidsthed. 
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Sprog 
Videre ud i den store verden – med sproget som løftestang 

Det er helt afgørende, at barnet har sprogkompetence med ud i livet. 

Der er mange sprog som eksempelvis talesprog, skriftsprog, tegnsprog, 

kropssprog, og billedsprog. 

Igennem disse sprog kan børnene udtrykke deres egne tanker og følelser, dels 

bliver i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder deres 

identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig.  

Vi udvider børnenes kendskab til deres kommende tilværelse som børnehavebørn og skolebørn 

gennem vores daglige pædagogik samt skaber lysten til fortsat læring. 

Målene er at: 

 Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. 

 Børn skal udfordres til sproglige kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige 

genrer. 

 Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og 

skriftlige verden, herunder bogstaver og tal. 

 Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler, herunder have 

mulighed for at arbejde med computere. 

 

Hvordan gør vi i børnehaven? 

 Vi tager os tid til at snakke med børnene. 

 Vi giver mulighed for at børnene får rum og tid til at formulere sig. 

 Vi besøger biblioteket, museer og lokalsamfundet og andre miljøer, som kan være med 

til at stimulere deres sprog. 

 Vi skaber stimulerende fysiske omgivelser. 

 Vi skabe interesse og gode vaner for børn og forældre i forbindelse med historie, 

fortælling, eventyr, drama, dialog, skriftsprog og sang. 

 Vi giver børnene adgang til pc. 

 

 

Succeskriterier – det vil vi se tegn på! 

 Alle børn i ”Børnehaven Stribonitten” kan gøre sig forståelige i forskellige 

sammenhænge og føle sig tryg i at bruge sproget. Børn skal udvise lyst til at 

eksperimentere med sproget.  

 Vi samarbejder med skoler og andre mht. at styrke og motiverende overgangen til 

barnets videre læringsliv. 

 

 

 



Læreplan for Børnehuset Stribonitten. 
Omsorg, nærvær, tryghed, sjov, leg og fantasi og Social og personlig udvikling 

14 

 

Hvordan gør vi i vuggestuen? 

 Vi tager os tid til at snakke med børnene. 

 Vi giver mulighed for at børnene får rum og tid til at formulere sig. 

 Vi besøger biblioteket, som kan være med til at stimulere deres sprog. 

 Vi skaber stimulerende fysiske omgivelser. 

 Vi synger, læser og leger med rim og remser. 

 Børnene får kendskab til it mediet, vi bruger b.la. vores iPhone/smartphone m.m. 

 Vi bruger grundlæggende babytegn, til de yngste vuggestuebørn. 

 

Succeskriterier – det vil vi se tegn på! 

 Alle børn i ”Børnehuset Stribonitten” kan gøre sig forståelige i forskellige 

sammenhænge og føle sig tryg i at bruge deres begyndende sprog/korpssprog. Børn 

skal udvise lyst til at eksperimentere med sproget. 

 Vi samarbejder med børnehaven og andre mht. at styrke og motiverende overgangen 

til barnets videre læringsliv. 
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 Kulturelle udtryksformer og værdier 

Det er vigtigt at børn også i deres tidlige liv bliver inspireret af forskellige kulturelle 

udtryksformer og værdier, det er med til at skabe personlig og udvikling samt forståelse for 

samfundet. 

Vores mål er at: 

 Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i det at 

eksperimentere, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle 

udtryksformer. 

 Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske 

tilbud.  

 Børn skal have mulighed for at få kendskab til IT og adgang til materialer og redskaber, 

som kan understøtte deres kreative udtryksformer. 

 

Hvordan gør vi i børnehaven? 

 Vi får besøg af teater-musik grupper når det er muligt, deltager i byens 

børnearrangementer, går på bibliotek, besøger lokale udstillinger, museer, kirker, 

 Vi kobler os på de kulturelle arrangementer, som kommer til lokalsamfundet. 

 Når Børnebiffen foregår i Middelfart Bio så deltager vi. 

 Vi spiller selv teater og fortæller på historier. 

 

I hverdagen giver vi børn mulighed for: 

 At have indflydelse på planlægning af hverdagsrytmer og fælles kulturelle aktiviteter i 

dagtilbud, herunder valg af materialer, medier samt kulturelle og kunstneriske 

oplevelser. 

 At have tilstrækkelig med tid, som de selv kan disponere over. 

 At have rum hvor kulturelle inspirationer kan udfoldes, både når det handler om 

pladskrævende eller støjende-  og mere rolige aktiviteter. 

 Vi har bærbar pc, som kan bruges sammen med voksne. 

 

Succeskriterier– det vil vi se tegn på! 

 At børnene i dagligdagen bruger den inspiration som deres omgivelser giver. 

 At børn udfolder sig kreativt og kunstnerisk. 

 At børnene gennem deres leg viser at de er inspireret af de kulturelle tilbud som vi har 

givet dem. At børnene f.eks. fortæller historier, synger sange og optræder for 

hinanden. 
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Hvordan gør vi i vuggestuen? 

 Vi besøger bibliotek og kirke. 

 Vi klæder os ud, leger lidt rolleleg og laver sjov. 

 Vi kobler os på de kulturelle arrangementer, som kommer til lokalsamfundet, hvis det 

er relevant for vuggestuebørnene. 

 Vi maler og arbejder med andre kreative udtryk. 

 Vi synger hver dag før vi får frugt og sammen med børnehavne en dag om ugen.  

 

I hverdagen giver vi børn mulighed for: 

 At have indflydelse på planlægning af hverdagsrytmer og fælles kulturelle aktiviteter i 

dagtilbud, herunder valg af materialer, medier samt kulturelle og kunstneriske 

oplevelser i den grad de kan. 

 At have tilstrækkelig med tid, som de selv kan disponere over. 

 At have rum hvor kulturelle inspirationer kan udfoldes, både når det handler om 

pladskrævende eller støjende- og mere rolige aktiviteter. 

 Vi har bærbar pc som kan bruge sammen med en voksen. 

 

Succeskriterier– det vil vi se tegn på! 

 At børnene i dagligdagen bruger den inspiration som deres omgivelser giver. 

 At børn udfolder sig kreativt/kunstnerisk. 

 At børnene gennem deres leg og udtryk, viser at de er inspireret af de kulturelle tilbud, 

som vi har givet dem. 
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Børn med særlige behov. 

I § 3 står der om børn med særlige behov: 

Den pædagogiske læreplan skal indeholde mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og 

erfaringer den pædagogiske læreproces skal give børn mulighed for at tilegne sig. Det skal 

endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter, der er i forhold 

til børn med særlige behov. 

Mål for børn med særlige behov er: 

 At de skal have samme tilbud som de øvrige børn; men med specielle hensyn til deres 

forudsætninger.  

 At de skal udfordres. 

 At de skal støttes i deres nysgerrighed på livets mangfoldigheder. 

 At de så vidt muligt inddrages i grupper med de øvrige børn i børnehaverne. 

 

Hvordan gør vi? 

I ”Børnehuset Stribonitten” er vi opmærksomme på de børn, som ikke udvikler sig indenfor 

normalområdet, og hvis trivsel såvel fysisk, psykisk som socialt er afvigende fra 

normaludviklingen. 

I de tilfælde hvor vi nære bekymring og undring over et barns udvikling vil vi dele vores 

bekymring med barnets forældre og i fællesskab med barnets forældre vil vi beslutte det 

videre forløb.  

Personalet laver målrettet observationer for at finde frem til hvori barnets vanskeligheder 

består samt finde styrkesiderne. Ud fra undersøgelsesmaterialet (observationerne) vil vi i 

samråd med barnets forældre lægge en handleplan for barnet og om nødvendigt inddrage 

andre fag personer, der kan vurdere, om der er behov for særlig pædagogisk indsats i en 

periode. 

Det er nødvendigt at lave individuelle mål sammen med forældrene på de områder, som 

barnet har problemer med. Det er af stor betydning for barnets gode udvikling, at det sker i et 

tæt samarbejde mellem institutionen og forældrene. Er det tilfældet at vi ikke kan blive enige 

eller det er svært for forældrene at modtage vores hjælp, er det vores pligt at kontakte 

afdelingen for børn og familie. 

Efter en periode evalueres der på forløbet. Er der stadig ikke sket ændring i positiv retning 

laves der en udviklingsbeskrivelse, konklusion og handleplan. I de tilfælde hvor barnets 

manglende udvikling er bekymrende og hvor vores faglighed er utilstrækkelig, vil vi kontakte 

Afdelingen for Børn og Familie for faglig ekspertise og om muligt dialog om anden relevant 

behandling samt PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning). 

I arbejdet med børn med særlige behov anvender vi f. eks; 

 Sprogligudviklingstest TRASS (Tidlige Registrering af Sprogudviklingsskema). 

 Trivsels skema 0-3 årige og 0-6 årige implementeres fra 2016, samt tilhørende SMTTE 

handleplan. 

 Observationer / praksisfortællinger. 



Læreplan for Børnehuset Stribonitten. 
Omsorg, nærvær, tryghed, sjov, leg og fantasi og Social og personlig udvikling 

18 

 

 

Årsplan 2015 

Måned. 

Aktivitet. Andet arbejde. 

Januar. 

Tema: krop og bevægelse  

Fokus punkt: Kost 

 Besøg af kommende børn. 

 Besøge SFO og besøg af SFO. 

 Forældrekaffe 

 Svømning for de største børn 

 Før start samtaler med nye 

forældre. 

 Velkomstsamtaler med børn  

 Fokuspunkt skema udfyldes. 

 Dokumentation af 

fokuspunkter. 

Februar. 

Tema: Kulturelle udtryksformer 

og værdier. 

Fokuspunkt: fastelavns 

traditionen. 

 Fastelavnsaktiviteter. 

 Fastelavnsfest. 

 Besøg af nye børn. 

 Sidste dag i februar afskeds 

forestilling af de store 

skolebørn. 

 Besøge SFO 

 Forældrekaffe 

 Svømning for de største børn. 

 Overleveringsmøde SFO leder 

at invitere os, vi medbringer 

overleveringsmateriale. 

 Før start samtaler med nye 

forældre. 

 Velkomstsamtaler med børn 

der er startet i oktober 09. 

 Fokuspunkt skema udfyldes. 

 Dokumentation af 

fokuspunkter. 

 

Marts. 

Tema: Sprog. 

Fokuspunkt: historie fortælling. 

 Modtagelse af nye børn. 

 Forældremøde med valg. 

 Forældrekaffe 

 Svømning for skolebørnene 

 

 Før start samtaler med nye 

forældre. 

 Fokuspunkt skema udfyldes. 

 Dokumentation af 

fokuspunkter. 

April. 

Tema: Natur og 

naturfænomener. 

Fokuspunkt: 

 Påskeaktiviteter. 

 Æggejagt. 

 Forårsspiring. 

 Forældrekaffe 

 

 Før start samtaler med nye 

forældre. 

 Fokuspunkt skema udfyldes. 

 Dokumentation af 

fokuspunkter. 
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Maj. 

Tema: Personlig udvikling. 

Fokus punkt: 

 Forældrekaffe 

 legepladsdag 

 Før start samtaler med nye 

forældre. 

 Fokuspunkt skema udfyldes. 

 

 Velkomstsamtaler med børn 

der er startet i marts. 

 Dokumentation af 

fokuspunkter. 

 

Juni: 

Tema: Krop og bevægelse. 

Fokuspunkt:  

 

 Idrætsdag  

 Forældrekaffe 

 Sommerfest 

 Før start samtaler med nye 

forældre. 

 Velkomstsamtaler med børn 

der er startet i marts. 

 Fokuspunkt skema udfyldes. 

 Dokumentation af 

fokuspunkter. 

 

 

Juli.  

Sommerferie 

Sommeraktiviteter. Sommerferie. 

August. 

Tema: krop og bevægelse 

Fokuspunkt: 

 Dagplejerbesøg. ( er pt. på 

stand by, da forvaltningen 

ikke ønsker at samarbejde 

med privatinstitutionerne ud 

over den røde tråd) 

 Storgruppen går Halvøen 

eller Røjleklint rundt. 

 Forældrekaffe. 

 

 

 Før start samtaler med nye 

forældre. 

 Fokuspunkt skema udfyldes. 

 Dokumentation af fokuspunkt. 

 Gademarkede deltagelse. 
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September. 

Natur og natur fænomener. 

Fokuspunkt:  

 Børnene fotograferes. 

 Legepladsdag 

 bedsteforældredag 

 forældrekaffe 

 

 Midtvejssamtaler.  

 Fokuspunkt skema udfyldes. 

 Dokumentation på 

fokuspunkt. 

Oktober. 

Tema: Natur og natur 

fænomener. 

Fokuspunkt:  

 Forældremøde. 

 forældrekaffe 

 

 Opstart på samarbejde med 

skole angående skolebørn 

næste år. 

 Dokumentation af fokuspunkt. 

 

November. 

Tema: kulturelle udtryksformer 

og værdier 

Fokus punkt. 

 Hemmeligheder. 

 Forældrekaffe. 

 D.1 november fejrer vi 

børnehavens fødselsdag med 

en lagkagekonkurrence. 

 

 

 Velkomstsamtaler med 

forældre hvis børn er startet i 

august. 

 Skolemodenhedssamtaler. 

 Fokuspunkt skema udfyldes. 

  Dokumentation af fokuspunkt 

 Tværfaglige møder med 

skolen. 

 

December. 

Tema: kulturelle udtryksformer 

og værdier 

Fokuspunkt:  

 Juleaktiviteter og hygge. 

 Julefrokost. 

 Nissen på loftet og børnene 

får risengrød. 

 Vi leder efter julemanden. 

 Luciafest for børn og 

forældre. 

 Kirkebesøg. 

 Forældrekaffe. 

 

 Velkomstsamtaler med 

forældre hvis børn er startet i 

august. 

 Fokuspunkt skema udfyldes. 

 Dokumentation af 

fokuspunkter. 

 

Børnehuset Stribonitten vægter leg højt og holder også af spontane aktiviteter, derfor vil der altid være mulighed for 

ændringer i planen. 
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Kostpolitik  for fødselsdage i Børnehuset Stribonitten.  

Fødselsdage i Stribonitten. 

 Når barnet holder fødselsdag i børnehaven, så bager vi boller til fødselsdagen. 

 Hvis vi laver andet end boller, skal det stadig være sundt.  

 Vi må godt få lidt saftevand. 

 I har som forældrene stadig mulighed for, at have noget med i børnehaven, men det 

skal være sundt, læs ej kage, slik og sodavand m.m. 

 

at vi laver spændende sunde alternativer, men der skal være en økonomisk og tidsmæssig 

sammenhæng i det vi vælger at gøre.   

Samtidig opfordrer vi jer hermed til, at begrænse usunde ting ved fødselsdagen hjemme hos 

barnet. 

Andre særlige lejligheder. 

Generelle: 

Der kan være lejligheder der traditionsmæssigt f.eks. julen nærmest kræver lidt usunde 

godter, her gør vi en undtagelse, men vi minimere og forsøger at finde sunde alternativer.  

Specifikke: 

Ind imellem kan der af den ene eller anden årsag være et barn, der gerne vil medbringe noget 

til at dele ud, kage, slik o.a. her vil vi bede jer om at tænke i sunde baner, der er mange 

spændende alternativer til en slikkepind – altså det er dejligt at dele noget godt med andre, 

men husk at det skal være sundt og ikke slik og kage. 

Vi håber på jeres opbakning omkring et sundt liv i børnehaven med sunde fødselsdage og sund 

eftermiddagsmad. Lad os sammen starte med, at lære børnene nogle grundlæggende sunde 

og gode kostvaner, som på sigt sikre børnenes sundhed, velbefindende og udvikling. Det vi 

putter i vores krop, behøver ikke at være usundt for at være godt, det er bare en vane, noget 

vi er vokset op med. Lad os sammen bryde dette mønster - denne vane! 

Med venlig hilsen.    Alle personaler i Børnehaven Stribonitten.  Revideret udgave januar 2015. 
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kostpolitik i Børnehuset Stribonitten. 

Dagens måltider skal: 

 Dække minimum 45 % - 70% af barnets daglige energibehov. 

 Være båret af lysten til at spise alsidig sund mad der smager godt. 

 Være en oplevelse hvor alle sanser og motoriske færdigheder stimuleres, bruges og 

udvikles. 

 Give positivt og tæt samvær omkring maden mellem børn og voksne. 

 Give børnene en oplevelse af at være en del af et fællesskab og udvikle 

selvværdsfølelsen gennem deltagelse i aktiviteter omkring madtilberedning, servering 

og spisning. 

Kostpolitikken tager udgangspunkt i fødevarer styrelsens anbefalinger for vuggestue børn, i 

pjecen ”anbefalinger for et frokostmåltids ernæringsmæssige kvalitet til børn i 

daginstitutioner”. Vi har samtidig fået råd og vejledning af økonoma Bente Skov Petersen. 

Vi forsøger fortrinsvis at sørge for at alle basis råvarer, så som korn, mel, mejerivarer, vil 

være økologiske og Børnehuset har sukkerfattig fødselsdag kostpolitik. Forplejningen i løbet af 

en dag består af 1 frokostmåltid, samt  

2 mellemmåltider og morgenmad til dem der står tidligt op Vi forventer at servere 3-4 varme 

frokost måltider og 1-2 smørebrødsdage med eventuelt lidt lunt on the side om ugen. 

Frokosten tilberedes og serveres mellem 10.30 og 11.00 af uddannet køkkenleder og af 

pædagogiske årsager spiser personalet en symbolsk portion mad sammen med børnene. 

Når det er muligt deltager børnene aktivt i madlavning, borddækning afhentning af maden.   

De personaler der i køkkenleders fraværd skal tilberede mad til vuggestuebørnene har 

selvfølgelig hygiejne certifikat. 

Special kost og kost hensyn. 

Børnehuset kan desværre ikke tage hensyn til specielle ønsker i forhold til kosten, har barnet 

en allergi eller andet der kræver speciel kost, bedes man selv medbringe mad til måltiderne, 

der ydes refusion i forhold til madordningen, som vil svarer til kommunens aktuelle pris på 

madordning til børnehave børn. Dette kræver dog at børnehuset modtager en lægeerklæring 

der bekræfter barnets allergi eller andet. 

Børnehuset vil i en kortere periode i tæt dialog med forældrene, gerne hjælpe med at af prøve 

om der kan være forskellige madvarer barnet ikke kan tåle, ved at udlade det af kosten, men 

efter 1 måned skal børnehuset modtage en lægeerklæring der bekræfter barnets allergi elles 

vil barnet få den mad der er på vuggestuens kostplan.  Udarbejdet af Birthe Rasmussen 

Køkkenleder og Helle Hinnerup Leder. Godkendt af bestyrelsen d. 6.3.2013 – revideret d. 

30.10.2013 revideret d. 18.2.2015  
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PÆDAGOGIK OG MADORDNING FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG OG RØD TRÅD 2015. 
Mål: fælles tråd fra vuggestuen til børnehaven, vi er enige om, at vi værdimæssigt og pædagogisk skal have samme 

tilgang til maden i både vuggestuen og børnehaven. Middagsmåltidet skal være en hyggelig social, lærerig oplevelse i 

hverdagen, hvor børnene lære, at spise sundt og alsidigt.  

Bordskik; Man sidder ned, når man spiser. Man kaster ikke mad i hovedet på sidemanden. Man hverken bøvser, 

prutter eller snakker med mad i munden. Man venter med at rejse sig, til alle er færdige med at spise. Disse er alle en 

del af en socialisering, hvor børn lærer at begå sig blandt andre mennesker – det der i daglig tale kaldes gode manerer. 

Samtidig skal der være plads til, at børn øver sig og derved begår uheld. Ligesom der skal være plads til munterhed og 

bidrag til social interaktion.  

De voksne;  

 De voksne symbolspiser og spiser egen madpakke efter maden i pausen. 

 Vi skal som voksne sidde ved bordet og være aktivt deltagende der hvor vi sidder, vi skal skabe et 

hyggeligt socialt samvær omkring maden, vi er rollemodeller og skal gå forrest med et uhmmm 

det smager godt. 

 Læser historier om den mad vi får. 

Børnes læring ved måltidet;  

 Stimulering af sanserne, børnene kan lugte, føle og se maden. 

 Kognitiv stimulering: børnene skal være med til, at yde en indsats for hinanden, derfor skal de 

dækkebord og rydde op bagefter, herved lærer de b.la. at tælle, have overblik, holde fokus, at 

samarbejde og være hjælpsom. Når vi taler om maden stimuleres sproget, både nye ord omkring 

madvarer samt farver da maden har forskellige farver.  

 Social læring: Børnene lærer at vise hensyn og omsorg for hinanden f.eks. ved at sende maden 

rundt, børnene lære at være i en social situation, hvor samvær, samtale og nydelsen af maden er i 

centrum. 

Sådan gør vi: 

 Vi spiser i to grupper den største gruppe i køkken alrummet, ved 4 store borde. Vi rydder op kl 

11.00, holder rundkreds i grupperne/dækker bord og spiser kl. 11.30. 

 En lille gruppe børn dækker bord en uge ad gangen, mens de andre holder rundkreds.  

 Birthe sikre at der altid er noget børnene kan spise, ”sikker mad” f.eks. gulerod og agurk samt 

brød. Birthe sørger for at lave serveringsfade og små skåle til hvert bord. 

 Vi har rugbrødsdage som vuggestuen, så Birthe skal lave den samme mad. 

 Børnene skal lære at; vi spiser den mad der er på bordet, der er ingen voksne der laver havregryn 

eller andet hvis et barn ikke kan lide maden. Derfor er det vigtigt at der altid er gnavegrønt og 

brød til frokosten. 

 Børnene skal ikke presses til at spise, men vi siger til børnene at de skal prøve at smage og hvis de 

ikke kan lide det må de gerne spytte det ud, mad skal ses 8-12 gange før man spiser det, så er det 

noget hjernen genkender og tror den kan lide. 

 Børnene skal have lov til selv at øse op, under lidt guidning, så de selv har kontrollen. 

 Vi bestiller bøgerne så vi kan læse op om maden og derigennem kan lære om den mad vi spiser på 

en sjov måde.  

 Vi spiser ude om sommeren. 

 Vi har aftalt at børnene ikke skal bruge bordene udenfor til sandleg, da vi spiser ved dem. 

 Vi kan godt tage på impulsive ture og komme senere hjem men så skal vi selv stå for opvarmning 

af maden.  

 Vi må afprøve om turmaden skal i fælles kasser elle egen madpakke eller vi flekser alt efter hvor vi 

skal hen. Vi fastholder tovholder møder med Tania, Ellen og Birthe.  
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Forældrene: 

Vi forventer at I som forældre bakker op om madordningen, f.eks. ved at læse på hjemmesiden hvad vi skal 

have at spise så I kan tale med barnet om hvad vi skal have at spise i børnehave og betone at det er noget 

dejlig mad. Det er derfor heller ikke tilladt, at give børnene en lille ekstra madpakke med. 

 

Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset Stribonitten. 
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       Solpolitik for Børnehuset Stribonitten. 

Når UV-indexet er på 3 eller derover følger vi vores solpolitik. Det er typisk mellem kl. 

12 og 15 fra april til september, når der er få eller ingen skyer på himlen. 

Solpolitikken i Stribonitten skal sikre, at alle børn og medarbejdere bliver beskyttet mod 

den skadelige ultraviolette stråling fra solen.  

Børnehuset sørger for: 

- at der på legepladsen er tilstrækkelig med skygge i form af træer, buske og 

overdækning. 

- at legeredskaber som sandkasse, der benyttes meget, placeres under solsejl eller i 

skygge fra træer 

- at der så vidt det er muligt er mulighed for skygge, når der planlægges ture og 

udendørs aktiviteter 

- at smøre børnene med institutionens solcreme – faktor 15 – efter vandpjaskeri og 

megen sved. 

- At lære børnene lidt om huden og hvordan de skal beskytte sig mod solen. 

- at se ”Dagens UV-varsel” på DMI i løbet af morgenen. 

- At alle børn smøres ind inden vi går på legepladsen efter frokost. 

 

Forældrene sørger for: 

- at barnet har en bøllehat med tydelig navn med i børnehuset. En kasket giver ikke 

tilstrækkelig beskyttelse i nakken 

- at barnet har en tynd, langærmet trøje med samt løse shorts eller kjole, der dækker 

ned over knæene. 

- at smøre barnet hjemmefra med solcreme, der kan holde hele dagen – se evt. 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside for information om solcreme. 

   

NYE BØRN 

Vi informerer altid nye forældre om vores Solpolitik – og om vigtigheden af, 

 at barnet medbringer en solhat med en god, bred skygge og med barnets navn. 

 at barnet skal være smurt med solcreme  - min. faktor 15 - hjemmefra. 

 

EVALUERING AF SOLPOLITIKKEN 

 Bestyrelsen og personalet vil hvert 3. år evaluere, om Solpolitikken virker efter 

hensigten og foretage nødvendige justeringer. Den evalueres næste gang 

<Marts/April 2014>. 

 

På vores P.møde d. 9.5.2011 besluttede 

Vi at følge ovenstående solpolitik, som er en modificering af middelfart kommunes 

solpolitik. 
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Lusepolitik i Børnehuset Stribonitten. 

Vi har besluttet at det er nødvendigt med en udmelding omkring lus og hvordan vi handler i 

børnehaven, af hensyn til både jer, jeres børn og personalet. Generelt henholder vi os til 

folderen – smitsomme sygdomme hos børn udarbejdet af sundhedsstyrelsen-. (se nedstående 

uddrag af folderen) Men vi syntes at vi for klarhedens skyld vil beskrive hvordan vi handler og 
hvilke forventninger vi har til jer som forældre. 

1. Vi har en rådgivende og vejledende funktion i forhold til de små dyr. 

2. Vi fjerner i en ekstrem luseperiode alt udklædnings tøj med hovedbeklædning. 

3. Så snart vi opdager dyrene ringer vi til jer og beder jer om at hente barnet straks, så 
det kan komme i behandling.  

Hvis vi efter 1 døgn konstatere at der stadig er sprællevende lus, ringer vi og beder jer hente 

barnet, så det kan komme i behandling.  

Lus (hovedlus) (uddrag af folderen smitsomme sygdomme hos børn.) 

En kløende tilstand i hårbunden forårsaget af hovedlus.     

Smitteforhold    

Hovedlus lever kun på mennesker og spredes ved direkte kontakt mellem mennesker. Smitte 
er hyppigst mellem børn.      

Symptomer 

Når man har haft lus i nogen tid, begynder det at klø i hårbunden.     

Lusene kan ses i håret nede ved hårbunden, hvor de suger blod. De er 2-3 mm lange insekter, 

der er grålige og bevæger sig hurtigt. De kan være vanskelige at finde. Lusene lægger deres 

æg på hårene nede ved hårbunden. Æggene er knapt 1 mm store, hvidgule og fastklæbede til 

håret, ofte som en lille perlerække. Æggene kan ligne skæl, men kan i modsætning til skæl 

ikke trækkes af hårene med fingrene.     

Behandling 

Almindeligvis vil man kun anbefale behandling af de personer, man finder lus hos. Men hele 

husstanden bør undersøges flere gange i de følgende uger for at se, om de er blevet smittet. 

Det er vigtigt, at behandlingsvejledningen følges, og man skal være opmærksom på, at 

behandlingsmidlet sidder i håret i det anbefalede tidsrum.      
Midler mod lus fås i håndkøb på apoteket.     

Når behandling er iværksat, må barnet modtages i institution.     

Hvis der er risiko for, at et barn er blevet smittet med lus, bør håret undersøges. Det er vigtigt 

at gentage undersøgelsen flere gange i de næste par uger, da det er vanskeligt at konstatere 

hovedlus kort efter smittetidspunktet, hvor der oftest kun er få lus og æg. Det er en god idé 

at kontrollere virkningen af behandlingen efter 1 døgn, hvor lusene skal være 

dræbt.    Man undersøger for lus ved at dele håret i skilninger med et par cm mellemrum, 

således at hele hårbunden gennemses. Lus og æg findes i størst mængde i nakken og bag 
ørerne 

http://www.sst.dk/publ/Publ2001/Smitsomme_sygdomme/index.htm 

  

 

 

    Personalemøde d. 6/10 2008. 
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Etik omkring dokumentation i Børnehuset Stribonitten. 

I børnehuset dokumenterer vi løbende i vores store dokumentations bog, samt i små bøger. 

Vi tilstræber at børnene i løbet af et år kan finde sig selv i dokumentationen. Børnehusets 

dokumentation er børnehusets eje og er ikke til distribution. 

Vi vælger forskellige former for dokumentation på vores fokuspunkter, det kan f.eks. også 

være video. 

Vi har taget stilling til følgende spørgsmål: 

1. Fotografering hos børnene privat. 

2. Skal alle børn dokumenteres. 

3. Nøgenhed? 

4. Fotograferer vi børnenes private leg. 

5. Negativ fremstilling? 

6. Hvordan har vi det med selv at blive fotograferet? 

7. Respekterer børnenes lyst til at blive fotograferet. 

8. Mangfoldiggørelse af billederne? 

9. Må forældrene fotografere de andre børn? 

 

Ad.1. Ja hvis vi er hjemme til fødselsdag eller på besøg. 

Ad.2. Ja det bliver de på pc og på sigt på eget login på intranettet (2016), men ikke 

nødvendigvis i dokumentationsbogen. 

Ad.3. Vi fotograferer ikke nøgne børn. 

Ad.4. Ja men ikke ”kysselege” m.m. 

Ad.5. Nej vi fremstiller ikke børn negativt. 

Ad.6. Vi synes at det er i orden, hvis det er i samspil med børnene. 

Ad.7. Vi respekterer børnenes lyst til at blive fotograferet. 

Ad.8. Vi vil ikke mangfoldiggøre billederne, ved f.eks. at give børnene cd skiver med hjem, det 

blive et alt for stort arbejde for os. 

Ad.9. Ja til Børnehavens arrangementer, fødselsdage m.m. 

 

Godkendt af bestyrelse og personale i 2008. 

Udarbejdet på personalemøde d. 6.10.2008. Revidere på personalemøde d. 13.04.2010. 

Revideret 18.2.2015 
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Tur procedurer for Børnehuset Stribonitten. 

Vi bruger vores sunde fornuft og vores mangeårige erfaring og uddannelse. 

1. Hvor mange og hvilke børn vi tager med på tur er afhængig af de voksne og børnene. U 

erfarende voksne og nyansatte bliver ikke sendt på tur alene, før vi vurdere at det er 

ansvarligt. 

2. Vi kan i specielle situationer være nød til at gå 2 erfarende voksne med 20 børn på 

grund af nednormering pr. 1.3.2010. går man på tur alene som erfaren voksen, vil 

børnetallet være 8-10 store alderssvarende børn og 4-6 små/mellem alderssvarende 

børn. 

3. På tur medbringer vi en børneliste, dette er ikke aktuelt hvis det er en primær gruppe 

der er på tur. 

4. Når vi er på tur hele institutionen har vi ansvaret for vores respektive primærgrupper, 

det betyder at børnene tælles ofte og alt efter turens formål, kan vi dele børnene ind i 

mindre grupper pr voksen. 

5. De voksne aftaler hjemmefra hvem der er fortrop og bagtrop, ændres det under vejs 

aftaler vi det. Der kan godt gå 5 børn foran den forreste voksne hvis vi vurdere at 

børnene kan magte det. 

6. Vi medbringer børnehavens eller egen mobil samt telefonliste over børnene. 

7. Vi aftaler med børnene hvortil deres råderum går. 

8. Børnene går oftest to og to. 

Sikkerhedsprocedure i forhold til at børnene ikke forlader børnehaven i utide. 

1. Børnene ved hvor de må opholde sig på legepladsen. 

2. Der må være 5-6 børn ude alene ofte de store men det vurderes altid. Den voksne der 

sender ud holder primært øje med børnene og sørger for at alle ved at de er ude. 

3. Vi holder mandtal i løbet af formiddagen, ved frokost, eftermiddagsmad og inden 

15.30/16.00éren går hjem. Vi tjekker løbende de børn vi ved vi skal holde øje med. 

4. Lågen er altid låst med slå. 

 

Kriseplan. 

 

Vi aftaler hvem der leder, hvem der passerbørn og hvem der ringer til forældrene, når vi er i 

situationen. Det er pædagogen der har ansvaret for at kriseplanen overholdes. 

 

Hvis skaden er sket, skal følgende gøres. 

Leder eller afdelingsleder underrettes og afgør i samråd med den ansvarshavende pædagog, 

hvad der skal gøres. I tilfælde hvor et barn glemmes eller er overladt til sig selv i en periode, 

vurderer vi i hvert tilfælde hvordan det er bedst at handle. 

 

Nødvendige handlinger og overvejelser: 

 Forældre underretning 

 Personalet laver en objektiv redegørelse som nedskrives. 

 Der etableres krisehjælp til ansatte og eventuelt forældre. 
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Børnehuset Stribonitten. 

 


