
 

VELKOMMEN TIL 

BØRNEHUSET 

NORDSTJERNEN!! 
 

Brøndby Nord Vej 107 

 
 
 

Vuggestuen 

Måne: 4328 6183 

Sol: 4328 6182 

Stjerne: 4328 6151 

Planet: 4328 6185  

Børnehaven 

Meteor: 4328 6181 

Stjerneskud: 4328 6152 

Pluto: 4328 6153 
Galakse: 4328 6186 
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Velkommen!! 
Med denne pjece vil vi gerne 
fortælle jer som nye forældre, 
hvem vi er, og hvordan dagen 
forløber.   
Børnehuset er normeret til 43 
vuggestuebørn og 80 
børnehavebørn.  

Indkøring i 
vuggestuen 
Når nye børn starter i vuggestuen, 
skal man regne med at bruge 1-2 
uger på indkøringen, det gavner 
barnet på den lange bane at give 
barnet en god og rolig start. I løbet 
af den først tid i vuggestuen vil en 
af pædagogerne på stuen holde en 
forsamtale med dig/jer, hvor I 
informeres om vuggestuen, og 
hvor pædagogerne gerne vil vide 
lidt om jeres barn, dets sovevaner 
og andre behov som f.eks. brug af 
sut, soveklud mm. 

AULA 
Når dit barn er indmeldt i 
Nordstjernen, skal du på 
www.AULA.dk logge ind med 
NemID og oprette dig som bruger 
og udfylde kontaktinformation og 
tilladelser mm. Her kan diverse 
information om børnehuset findes. 
Det er også på AULA du melder om 
sygdom, fridage og ferie i forhold 
til dit barn. 

Fra vuggestue til 
børnehave 

Når børnene skal videre fra 
vuggestuen til børnehaven, 
informeres I 1 måned før om, 
hvilken stue barnet skal gå på. 
Vuggestuens personale taler før 
overgangen med jer om at besøge 
børnehaven og er behjælpelige 
med at lave en aftale mellem jer og 
børnehaven om en rundvisning og 
en kort snak med én af den nye 
stues personale. Indtil barnet 
starter på at komme på besøg i 
børnehaven, besøger de voksne fra 
børnehaven barnet ind i mellem og 
hilser på barnet og også gerne på 
barnets forældre. I de sidste 14 
dage i vuggestuen kommer barnet 
4 gange på besøg i børnehaven, 
først sammen med en voksen fra 
vuggestuen, senere alene. 
Besøgene gøres gradvist længere 
og længere i takt med, at barnet 
bliver trygt i den nye kontekst. 

Stueplacering 
Børnehusets ledelse fordeler 
sammen med pædagogerne 
børnene mellem de enkelte stuer i 
såvel vuggestue som børnehave 
dels efter et fagligt skøn og dels 
efter, hvor der konkret er plads. 
Kun i helt ekstraordinære 
situationer flytter vi børn internt 
mellem de enkelte børnehavestuer 
eller vuggestuer. 

http://www.aula.dk/
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Dagens forløb i 
børnehuset 
Vi åbner kl. 6:26, og tilbyder indtil 
kl. 7:30 morgenmad til de børn, 
der ikke har spist hjemmefra.  
Efterhånden som børn og voksne 
møder ind, lukker stuerne op. 
Dagens aktiviteter på stuerne går i 
gang ved 9-tiden. Det kan f.eks. 
være gymnastik, kreative 
aktiviteter, leg på stuen eller på 
legepladsen, eller ture ud af huset. 
Frokosten starter ca. 10:45, og 
herefter lægger vi sovebørnene til 
at sove. Omkring kl. 14 spiser vi 
eftermiddagsmåltid. 

Kostpolitik 
Alle børn får frokost i institutionen. 
Kosten, der serveres, er sund og 
ernæringsrigtig og tager 
udgangspunkt i de officielle 
kostråd. Vi søger inden for de 
givne rammer at lave mad fra 
bunden af friske råvarer. Vi lægger 
vægt på varieret mad, så børnene 
udfordres. Vi tager hensyn til 
kulturbestemte ønsker til kosten, 
og serverer således både 
halalslagtet kød og også jævnligt 
svinekød.  Således får det enkelte 
barn en kost, der er i 
overensstemmelse med 
forældrenes kulturbestemte 
ønsker. Af hensyn til såvel miljø 
som børnenes sundhed køber vi 
økologisk mælk, smør, havregryn, 
mel og grøntsager i sæson. 

Sovning 
I vuggestuen sover nogle af de 
mindste børn stadig to gange men 
de fleste børn sover kun én lur 
efter frokost. Vi anbefaler at 
børnene sover til de vågner af sig 
selv, men respekterer forældres 
ønske om at vække børnene 
tidligere. Uddybende omkring 
vuggestuens praksis omkring 
liggehal og sovning, herunder brug 
af sele fremgår af opslag i 
liggehallen 
 
I børnehaven kan nogle af de 
mindre børn stadig have behov for 
en middagslur. Børnene lægges 
efter frokost ca. kl. 12, og nogle 
børn vågner selv, mens de 
resterende børn vækkes i god tid 
inden eftermiddagsmåltidet. Da 
mange børn sover i samme rum, 
kan vi ikke vække ét barn tidligere 
end de andre, uden at de øvrige 
børns søvn forstyrres. Når barnet 
er ved at være vokset fra at have 
behov for en middagslur, kan 
forældre og stuens personale 
aftale, at barnet i en 
overgangsperiode sover 2 eller 3 
dage om ugen i stedet for hver 
dag. 

Sutter 
Mange børn i børnehuset bruger 
sut, når de sover, og har derfor 
sutter med hjemmefra. Vi har 
fokus på hygiejnen, og vi vil derfor 
gerne i den forbindelse gøre 
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opmærksom på, at det er et 
forældreansvar at holde barnets 
sutter renvaskede. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 
sutter vaskes hver dag. 

Fødselsdage 
Fødselsdagsbarnet er i centrum og 
fejres med ”Hurra” og 
fødselsdagssang. Vi har besluttet, 
at børnehuset giver barnet en lille 
gave, når vi fejrer det fødselsdag. 
Vi takker nej til at fejre barnets 
fødselsdag i barnets eget hjem, og 
opfordrer i stedet til at barnet 
fejres i børnehuset. I forhold til 
hvad børnene har med til at dele 
ud til fødselsdage, anbefaler vi af 
hensyn til børnenes sundhed, at 
fødselsdagsbarnet kun har én ting 
med at dele ud.  En Google søgning 
på ”sukkerfri børnefødselsdag” 
giver mange gode ideer til, hvad 
barnet kan dele ud 

Legetøj  
I børnehaven er der legetøjsdag 
den sidste fredag i måneden. Når 
der er legtøjsdag må børnene 
gerne have legetøj med 
hjemmefra, øvrige dage må 
børnene ikke have legetøj med 
hjemmefra, Børnehuset har 
masser af legetøj. Legetøj 
medbringes på eget ansvar – 
personalet leder ikke efter legetøj, 
der er blevet væk. Legetøj der 
larmer ender ofte med at blive lagt 
på en hylde, til barnet bliver hentet 

igen – Tænk over hvad I giver 
barnet med.  

Aflevering/afhentning  
Når du afleverer eller henter dit 
barn, skal du tjekke barnet ind/ud i 
AULA på de opsatte infoskærme. 
Hvis det er en anden end 
forældrene, der henter barnet, skal 
I give personalet besked, gerne på 
AULA. HUSK at aflevere dit barn til 
en voksen og vær sikker på, at en 
voksen har set det, når du henter 
dit barn. Husk også om morgenen, 
at det er vigtigt for dit barn, at du 
siger farvel, før du går.  

Sygdom  
Dit barn må ikke komme i 
børnehuset, hvis det er sygt og 
ikke kan deltage i de daglige 
aktiviteter såvel inde som ude. 
Tager du barnets temperatur med 
et øretermometer, for at se om det 
har feber, skal der lægges ½ grad 
til for at få en korrekt måling. HUSK 
at give besked, helst på AULA, når 
barnet er sygt, dette er især vigtigt 
ved smitsomme sygdomme. 
Opstår der tegn på sygdom hos dit 
barn i dagens løb, vil vi kontakte 
jer, så I kan hente jeres barn så 
hurtigt som muligt. Har vi 
smitsomme sygdomme i 
børnehuset, vil I kunne læse det på 
AULA. HUSK at holde dit barn 
hjemme, til det er helt raskt, så 
tager du hensyn til dit eget barn 
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plus resten af børnene i 
børnehuset og deres forældre.   

Medicin  
Vi giver kun lægeordineret medicin 
og kun, hvis barnet lider af 
kroniske/langvarige sygdomme 
som feberkramper, astma og 
lignende.  Personalet skal 
instrueres skriftligt af den 
behandlende læge (påskriften på 
medicinpakningen er som regel 
rigeligt). Vi sætter et opslag op på 
barnets stue omkring 
medicingivningen, således at alle 
medarbejdere er bedst muligt 
instrueret. 

Skiftetøj  
Børnehuset har ikke noget lånetøj, 
så du skal som forælder sikre, at 
dit barn har rigeligt skiftetøj i 
kurven på barnets garderobeplads, 
husk ind imellem at tjekke om 
skiftetøjet stadig passer. 
Derudover har barnet behov for 
hjemmesko, et helt sæt regntøj og 
et par gummistøvler – husk navn i. 
Vær forberedt på, at der kan 
komme malerpletter og lignende 
på tøjet.  Giv derfor dit barn noget 
tøj på, der let kan vaskes. Husk at 
tage tøj med, der passer til vejret 
året rundt. Overtøj skal kunne 
tørres i tørreskab, da børnene så 
har mulighed for at komme ud 
senere på dagen, selvom tøjet er 
blevet vådt. 

Ferieperioder  
I forbindelse med skoleferier mm. 
vil vi gerne vide, hvor mange børn, 
der kommer. Derfor sætter vi et 
opslag op ved stuerne og på AULA, 
så I kan krydse af om jeres barn 
kommer eller holder fri. Dette er 
en stor hjælp for os. På den måde 
kan vi bedre planlægge forbruget 
af vikarer i forbindelse med ferie 
og afspadsering. Børn har lige såvel 
som voksne brug for ferie og 
fridage, vi anbefaler at børn holder 
minimum 2 og gerne 3 ugers 
sammenhængende ferie pr. år.   

Sprogvurderinger 
Vi har ifølge lovgivningen pligt til at 
gennemføre en sprogvurdering af 
børn i alderen omkring 3 år, hvis 
der er sproglige, adfærdsmæssige 
eller andre forhold, der giver 
formodning om, at barnet kan 
have behov for sprogstimulering. 
Pædagogerne på stuen beslutter 
bistået af børnehusets 
sprogvejleder, om barnet skal 
sprogvurderes. Forældrene 
informeres om beslutningen og om 
resultatet af sprogvurderingen. 
Viser sprogvurderingen at barnet 
har behov for en fokuseret eller 
særlig indsats, lægger vi vægt på at 
holde en samtale med helst begge 
forældrene. Samtalen har som mål, 
dels at formidle resultatet af 
barnets sprogvurdering og 
børnehusets planlagte 
sprogpædagogiske indsats i 
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forhold til barnet, samt dels at give 
forslag til sprogstøttende 
aktiviteter i hjemmet.  

Forældrebestyrelsen 
og forældremøder 
Hvert år holdes forældremøde i 
maj måned med valg til 
forældrebestyrelsen.  Via 
forældrebestyrelsen har du/I 
mulighed for at få indflydelse på 
institutionens drift inden for de 
mål og rammer, som er fastsat af 
kommunalbestyrelsen. I 
Børnehuset Nordstjernen består 
bestyrelsen af 3, 5 eller 7 
forældrerepræsentanter og 2 
personalerepræsentanter samt 
institutionens leder som sekretær 
uden stemmeret. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges 
for 2 år. Du kan på AULA og på 
opslagstavlen ved køkkenet se dels 
referater fra forældrebestyrelsens 
møder og dels se hvem, der sidder 
i forældrebestyrelsen.    

PPR og 
distrktssocialrådgiver 
Via PPR - pædagogisk psykologisk 
rådgivning – og/eller 
distriktssocialrådgiver kan I som 
forældre trække på bistand fra 
talepædagog, fysio/ergoterapeut, 
psykolog eller socialrådgiver.  
Pædagogerne kan ligeledes trække 
på konsultativ bistand fra PPR/ 
distrktssocialrådgiver. 

Underretningspligt 
Personalet har ifølge servicelovens 
§§ 153 og 154 pligt til at 
underrette kommunen, hvis vi 
oplever, at et barn lever under 
forhold, der gør, at barnet kan 
have behov for særlig støtte. Dette 
sker naturligvis i samarbejde med 
jer som forældre.  
Men: Ved mistanke om, at barnet 
har været udsat for vold eller 
overgreb, er vi ifølge lovgivningen 
forpligtet til at underrette 
kommunen uden at orientere 
barnets forældre. Vær derfor 
opmærksom på, at det i Danmark 
ikke er tilladt som led i 
opdragelsen at slå sine børn eller 
på anden måde anvende fysisk 
afstraffelse. 

Modersmål 
Vi opfordrer børn og forældre med 
andre modersmål end dansk til at 
bruge dette til at hjælpe andre 
børn og forældre, som har svært 
ved det danske sprog. Vi støtter 
børnene i at være stolte af at 
kunne flere sprog f.eks. ved at vise 
interesse for, hvad forskellige ord 
hedder på børnenes modersmål. 
Vi vil til gengæld ikke have, at børn 
bruger modersmål til at bagtale, 
mobbe eller til at holde nogen ude. 
Når forældre mægler i børnenes 
indbyrdes konflikter i børnehuset, 
skal dette foregå på dansk, da 
personalet har ansvaret for 
opsynet med børnene 
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Yderligere 
information 
Du kan læse mere om 
Nordstjernen på AULA og du er 
selvfølgelig derudover altid 
velkommen til at spørge løs! 
Vores forventninger til jer: 

 At der står navn på 
diverse tøj. 

 At barnets tøj/fodtøj 
sættes på plads i 
garderobepladsen, når 
barnet hentes, og at I 
husker at sige farvel til de 
voksne på stuen så vi ved 
at barnet er hentet.  Disse 
ting er også vigtige, når 
f.eks. søskende henter 
barnet. 

 At børnene ikke har 
halstørklæder eller 
snore/elastikker i hætter, 
solhatte mm. pga. 
kvælningsrisiko. 

 At I giver besked, når 
barnet er sygt eller holder 
fri. 

 At I giver besked inden kl. 
9, hvis børn kommer 
senere af hensyn til 
madlavning.   

 At barnet hentes hurtigst 
muligt ved akut opstået 
sygdom. 

 Åbningstider: Mandag - 
Fredag: 06:26 til kl. 16:50.   

 Børnehuset holder lukket 
de 3 dage før påske, 
fredag efter Kristi 

himmelfartsdag, 
grundlovsdag (5/6) og alle 
dage mellem den 24/12 
og 31/12 begge dage inkl. 

  



S i d e  8 | 8 
 

Yderligere information: 
 

www.brondby.dk/nordstjernen 
 

 
 

http://www.brondby.dk/nordstjernen

