
 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hou Landsbyordning 

Børnehaven 
Nørregade 9, Hou 9370 Hals 

Mobil: 25 20 05 92 

Velkommen i 

Hou Landsbyordning 
Børnehaven 
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Lise Hofmeister 

DUS-Fællesleder 
Thomas Thorsen 

Pædagog 
Pia Ersted 
Pædagog 

Marius Karlsen 

Pædagog 

Nina Mortensen 

Pædagog Morten Ernst 
Pædagog 

Velkommen 

Vi siger velkommen til Børnehaven i Hou Landsbyordning og håber, at denne pjece kan give jer de 

oplysninger, som I har brug for til at få en god og tryg tid i børnehaven. 

Vi glæder os til at lære jer at kende og til samarbejdet med jer omkring jeres barns trivsel og 
udvikling i børnehaven.  

I vores børnehave er vi et fællesskab, hvor alle børn skal føle sig velkomne - her er plads og rum til 
alle. Vi vægter samarbejdet mellem forældre og personale meget højt, da dette er det bedste 

fundament for et trygt børneliv. 

Vores personale skaber trygge rammer, der sikrer omsorg, læring og forståelse for det enkelte 
barn og for hele børnegruppen. 

Vores børnehave er pt. normeret til 20 børn. 
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Lidt om børnehavens hverdag 

Hou Landsbyordning består af skole, DUS og børnehave under fælles tag. Fællesskab i hele huset 

er vigtigt for os, og vi har fx fælles morgensang, lejrskole, julefest m.m. Vi deler vores legeplads 
med skolebørnene, hvilket giver muligheder for venskaber og leg på tværs af alder. 

Vi vil gerne give børnene kendskab til lokalmiljøet og bruger havnen og stranden til krabbejagt, 
indsamling af skaller og spring og leg i klitterne. Landsbyordningen har gode faciliteter på 
Hugdrupgård, hvor vi laver huler i skoven og hygger os i bålhytten med snobrød. 

I Borgerhuset træner vi motorik og bevægelse via leg og fysiske aktiviteter. 

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan 

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan danner grundlag for de rammer og formål, der kendetegner 
vores arbejde med børnene. 

Grundstenene er: 

• pædagogiske læringsmiljøer, hvor barnet leger og lærer samtidigt 
• børnefællesskaber 

• dannelse og børneperspektiv 

• børn i udsatte positioner 

• tæt og åbent forældresamarbejde 
• den gode overgang til 0. klasse 

  

  De seks læreplanstemaer 

  Find vores Styrkede Pædagogiske Læreplan 
  på vores hjemmeside. 

  

 

 

De seks læreplanstemaer indgår altid i vores tænkning og planlægning, da det er vigtigt, at barnet 

møder varierende, spændende og sjove læringsmiljøer gennem hele dagen.  

To til tre gange om ugen er børnene opdelt i mindre grupper som fx legegrupper, sproggruppe 

eller motorikgruppe. 

Opsporingsmodellen hjælper os med at holde fokus og sikre børnenes trivsel via trivselsevaluering 

to gange årligt.  

Endvidere er der sprogvurdering af alle børnene i 3 og 4 års-alderen før skolestart og i børne-
haveklassen.  
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Den daglige kommunikation 

Vores platform er AULA i børnehave, DUS og skole, hvor igennem vi kan kommunikere skriftligt 

med hinanden. Her vil være vigtig information, du dagligt bedes orientere dig omkring. Vi hjælper 
gerne, hvis du oplever tekniske udfordringer. 

På tavlen i garderoben kan du se programmet for ugen, hvilke personaler der er på arbejde og 

kommende arrangementer. 

Børnehaven har en lukket facebookgruppe for alle forældre og personaler, hvor vi deler billeder og 

beskrivelser af dagligdagen i børnehaven. 

Det gode forældresamarbejde 

Vi prioriterer det gode forældresamarbejde højt, da en god og tillidsfuld dialog mellem hjem og 
børnehave er med til at skabe tryghed og god trivsel for jeres barn. Spørg os, hvis I undrer jer eller 

er i tvivl om noget. Fang os i garderoben, via Aula eller på mobilen. Vi vil gerne møde jer i en 
konstruktiv dialog, der altid har jeres barns trivsel og læring som omdrejningspunkt. Det er vigtigt, 

at I taler med os om de ting eller hændelser, der sker i jeres familie fx skilsmisse, sygdom, sorg 
eller andre omstændigheder, som kan påvirke jeres barn. 

Vi ser gerne, at I som forældre deltager i arrangementer og møder i børnehaven, da I på denne 

måde er med til at understøtter børnehavens fællesskab. 

Når dit barn starter i børnehaven, er det vigtigt med en god og tryg opstart. Vi forventer, at du 
kommer på besøg sammen med dit barn inden denne, og at der tages hensyn til barnets behov i 
en indkøringsperiode. 

Inden jeres barn starter, har vi et møde, hvor vi lærer hinanden at kende og følger op på denne 

efter 3 måneder. 

Herefter har vi én samtale årligt - og ellers efter behov.  

Dagens program 

Vi holder samling med børnene om morgenen, hvor vi sammen taler om dagens program. Dette 
hjælper ”dagens barn” med, og her gennemgår vi ugedag, dato, måned, årstid og en status på 

vejret. Det skaber forudsigelighed og struktur for børnene, og de får et kendskab til årets gang. 

06.15  Børnehaven/morgen-DUS åbner 

09.00  Frugt og samling 

09.30   Forskellige aktiviteter og leg  

10.45     Samling i garderoben 

11.00   Spisning af medbragt madpakke 

11.45     Udeleg 

13.45 - 14.00  Eftermiddagsmad 

14.00 - 16.00  Leg og aktiviteter på stuen 

16.00 - 17.00   Vi er sammen med DUS børnene 
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Forplejning 

Morgenmad tilbydes til de børn, der kommer inden klokken 08.00. Der kan vælges mellem 

havregryn, Havrefras eller knækbrød med ost og et glas mælk/vand. Barnet kan også selv 
medbringe morgenmad. 

Børnene medbringer selv; 

• en lille formiddagssnack i form af frugt eller fx en bolle 
• en madpakke til frokost 

• eftermiddagsmad i særskilt emballage  

Børnehaven serverer altid vand til frokost og eftermiddagsmad. Ønsker barnet noget andet 
medbringes dette selv. 

Frokosten spises ca. klokken 11.00 og eftermiddagsmad ca. klokken 13.45. 

Husk at skrive navn på barnets madkasse og drikkedunk. 

Vi elsker udelivet 

Vi er ude i alt slags vejr og bruger vores legeplads og Hugdrupgård aktivt i vores hverdag. 

Alle børn har sin egen plads i garderoben med navn og billede på. Her skal overtøj og skiftetøj 
placeres. Vi er ude hver dag uanset vejret, så det er vigtigt, at 
overtøjet matcher årstiden. Husk at have ekstra tøj og evt. bleer 
liggende i garderoben og jævnligt tjekke, om der skal nye 
forsyninger til. 

Når I vælger overtøj, vanter, huer og sko, er det en god idé at 
tjekke, om barnet selv kan tage det på. Vi lægger vægt på, at der 
er tid til, at børnene selv kan tage tøj af og på, da dette giver god 

læring for dem. 

Sol og sommer 

Vi arbejder efter Trygfondens 3 solråd  

Skygge mellem 12-15 
Solens uv-stråling er stærkest mellem kl. 12 og 15. Vi holder siesta eller leger i skyggen under vores 
solsejl. 

Solhat/tøj 
Sørg for, at dit barn har solhat og let og behageligt sommertøj på gerne med lange ærmer. 

Solcreme 

Sørg for, at dit barn altid er smurt ind i solcreme, når det ankommer til børnehaven. Vi vil sørge for 
at børnene får solcreme på igen kl. ca. 11.30. 

Morgensang  

Hver fredag kl. 08.00 har vi fælles morgensamling i det store værksted på skolen. 
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Middagssøvn 

Efter frokosten er der mulighed for at de mindre børn kan sove. Forældrene medbringer selv pude 

og dyne, da vi har madrasser i børnehaven. 

Traditioner 

Vi fejrer/markerer de forskellige traditioner gennem året såsom fastelavn, Påske, Halloween, 
julefest og forårsfest. 

Fødselsdag 

Det er en special dag for barnet, når det har fødselsdag. Vi vil 
gerne holde barnets fødselsdag i børnehaven, og I er velkomne 

til at deltage. Vi serverer det, I selv medbringer. Der er også 
mulighed for at invitere børnehaven hjem til 

fødselsdagsarrangement. Børnehaven laver en lille gave til 

fødselsdagsbarnet. 

Vi synger fødselsdagssang om fredagen til morgensang, hvorefter fødselsdagsbarnet og Martin 

hejser flaget i skolegården. 

Samarbejde med dagplejen 

Vi synes, det er vigtigt at have et tæt samarbejde og gode relationer med dagplejen, og derfor 
besøger de os ca. en gang om måneden. Vi har også tradition for, at dagplejen indimellem låner 

børnehavens lokaler, sådan at de små dagplejebørn kan lære børnehaven at kende. 

Aflevering, afhentning & åbningstider 

Børnehaven har åbent fra mandag til torsdag 06.15 til 17.00 og fredag 06.15 til 16.30. 

Det er vigtigt, at dit barn hver dag får sagt goddag og farvel til en voksen. Her har I også som 
forældre mulighed for at videregive praktiske informationer. Vi vil gerne vide, hvis dit barn bliver 

hentet af en anden end forældrene, eller om barnet holder fri fra børnehave. 

Vi ser gerne, at alle børn er i børnehaven senest klokken 09.00, da det er på det tidspunkt, vi tager 
hul på dagen i fællesskab. Hvis du har brug for at aflevere senere, kan vi fint lave en aftale omkring 

det. 

Ferie og lukkedage 

Du kan orientere dig om ferier og lukkedage på Landsbyordningens hjemmeside.  

Vi har længere åbningstid hele året end den tildelte normering, derfor holder vi lukket på andre 

tidspunkter. Det er skolebestyrelsen, som er med til at bestemme, hvornår vi skal holde lukket. Fx 
holder vi lukket to uger i sommerferien. Børnehavens lukkedage kan ses under Ferielukninger og 

lukkedage på Aula samt på vores fysiske opslagstavle i garderoben. I vil i forbindelse med ferier og 
helligdage blive spurgt om i hvilket omfang, jeres barn kommer i børnehave. Her vil blive opsat et 

afkrydsningsskema i garderoben. Ud fra ovenstående planlægges personalets arbejdstider, ferie, 
afspadsering i forhold til at vores ressourcer bliver brugt bedst muligt. 


