
   

Velkommen til Hjortshøj Dagtilbud 

- en del af Lokaldistrikt Hjortshøj 

Bliv klogere på, hvordan det er at gå i institution eller dagpleje 

 

 

INFORMATION TIL FORÆLDRE 
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VELKOMMEN TIL HJORTSHØJ DAGTILBUD 

 

Kære forælder 

 

Det kan virke overvældende for både børn og deres forældre at begynde i  

dagtilbud og dagpleje. 

Måske er det første gang, du skal aflevere dit barn til andre voksne? Og måske 

har du slet ikke kendskab til, hvad det vil sige at være i institution eller dagpleje? 

 

Vi har derfor med den her folder forsøgt at give dig de informationer, du har brug 

for, når dit barn begynder hos os.  

 

Du kan læse om vores hverdag og værdier, få en række praktiske oplysninger og 

læse om vores pædagogiske faglighed og de værdier, vi arbejder ud fra i Hjorts-

høj Dagtilbud. 

 

Det meste gælder for både dagtilbuddets afdelinger og dagplejen; der er dog en-

kelte ting, der er særlige for dagplejen. Det kan du læse om på side 14. 

 

Læs gerne hele folderen og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål, noget du 

undrer dig over eller er i tvivl om.  

 

 

God læselyst! 

Helle Bennekov Schjødt 

Dagtilbudsleder 
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Parat til en ny verden 

Vi vil gerne give dit barn en så tryg og harmonisk start hos os som overhovedet 

muligt.  

Derfor aftaler vi sammen med dig, hvordan opstarten skal forløbe. 

Vores erfaring er, at opstarten forløber bedst, hvis du er sammen med dit barn i 

institutionen eller hos dagplejeren de første dage, og derefter lader barnet være 

der alene nogle korte dage.  

Vi holder hele tiden øje med, hvordan dit barn reagerer på opstarten, og hvis det 

er nødvendigt, ændrer vi på planen.  

 

Stamkort  

Du skal udfylde et ”stamkort”, når dit barn starter hos os. 

Stamkortet indeholder f.eks. status på dit barns vaccinationer og børnesygdom-

me, kontaktoplysninger om jeres læge – vigtige oplysninger for os.  

Stamkortet ligger også elektronisk på BørneIntra, og vi vil opfordre dig til at skrive 

oplysningerne ind der og sørge for at opdatere dem, hvis noget ændrer sig. 

Åbningstider i institutionerne 

Mandag til torsdag 6.30-17.00 

Fredag 6.30-16.30 

 

Åbningstider i dagplejen 

I tidsrummet 6.30-17.00 

Åbningstider kan variere hos den enkelte dagplejer 
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Det skal dit barn skal have med  

- to sæt indendørs skiftetøj, inkl. strømper og undertøj  
- yndlingsbamsen/dynen eller lignende   
- hjemmesko 
- udendørstøj, sko og støvler efter årstiden 
- to sutter (hvis barnet bruger sut) 

 
Vintersæson 
- flyverdragt  
- termotøj (jakke og bukser)  
- to varme elefanthuer  
- to varme trøjer, f.eks. fleece eller uld  
- vandafvisende vanter og lette vanter  
- vinterstøvler , sko og evt. termostøvler  
- regntøj  
- for børn, der sover middagslur i krybberum eller ude: en let elefanthue,  
varme sokker eller bløde futter, bløde vanter, en varm ”sove-uniform”  
(f.eks. en fleece-heldragt). 
 

Sommersæson 
- to solhatte (med skygge hele vejen rundt)  
- termotøj  
- regntøj  
- sko, sandaler, gummistøvler 
- børnene skal være smurt med solcreme hjemmefra fra morgenen. Vi smører 
til middag. 
- let tøj, der kan bruges som solbeskyttelse (som supplement til solcremen), 
f.eks. langærmet bluse og bukser af hør eller tynd bomuld.  

 

  Husk NAVN på dit barns tøj, sko, tasker  

Hvad skal dit barn have på 

Det betyder rigtig meget for dit barn, at det har det rigtige tøj med – og at der er 

mulighed for at skifte i løbet af dagen. I alle afdelinger er børnene ude hver dag, 

så det er vigtigt, at børnene har ”basistøj” både til ude og inde. Så tjek gerne 

jævnligt, at der er det rigtige tøj i barnets garderobe. Og sørg for at rydde op i 

garderoben, så vi kan komme til at gøre rent. Se listerne herunder som inspirati-

on og tilpas efter, om dit barn går i dagpleje, vuggestue eller børnehave.  

Tal også med personalet om, hvad det forventer, dit barn har i sin garderobe. 
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Hverdagen hos os 

I vores hverdag er der en lang række praktiske ting, som er selvfølge for os – og 

måske nye for dig. Løb gerne listen igennem for at gøre det lettere for dig og dit 

barn hurtigt at lære hverdagen at kende. 

 

Kostordning 

I alle dagtilbuddets afdelinger får børnene frokost.   

Det er en ordning, forældrene har valgt, og som er til afstemning hvert andet år. 

I Hjorthøj Dagtilbud får vi mad fra et catering-firma, som har vundet ”entreprisen” 

efter at have været i udbud. Vi stiller store krav til, at maden til børnene lever op til 

Aarhus Kommunes kostpolitik, f. eks at maden skal passe til barnets udvikling og 

alder, at maden skal være min. 60 % økologisk—og at den generelt skal være 

sund, varieret og ernæringsrigtig.  

Det er også forældrene, der – via forældreråd og bestyrelse - beslutter, hvordan 

sukkerpolitikken i dagtilbuddet er. 

Du kan læse mere om vores kostordning og sukkerpolitik på vores hjemmeside.  

 

Hente og bringe 

På afdelingens ”komme-gå-skærm” skal du trykke dit barn ind, så snart du kommer 

om morgenen – og lige inden du og dit barn forlader institutionen. 

Indtast også gerne forventet afhentnings-tidspunkt, så vi véd, hvad vi skal sige til 

børnene, når de spørger. 

Personalet bruger informationerne til at se, hvem der er i institutionen her og nu.  

Samtidig fungerer ”afkrydsningen” som beredskabsliste ved f.eks. brand, så det er 

meget vigtigt, at du tjekker dit barn ind på skærmen. 

Du har også mulighed for at skrive beskeder til personalet; f.eks. om hvem der 

henter, om barnets søvn eller andet praktisk. 

Du kan via dit barns side på BørneIntra indtaste barnets fri,- ferie,- og sygedage – 

både fra telefon, tablet og pc.  
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Ferie & fællespasning 

 

I de perioder, hvor der typisk er mange, der holder ferie, har vi feriepasning i dagtil-

buddet. Børnene bliver samlet i én af afdelingerne, og vi forsøger at planlægge, så 

der som udgangspunkt er en kendt voksen fra barnets egen afdeling. 

Af hensyn til vores planlægning, er det vigtigt, at du på BørneIntra taster ind, 

hvornår dit barn holder fri – jo før, jo bedre. Vores ressourcer, personalets  

ferie og brug af sparsomme vikartimer bliver nøje tilrettelagt efter de tider, I 

har tastet ind, så sørg for at være så præcis som muligt. 

Sygdom  

Der opstår nemt sygdom, når mange børn og voksne er sammen, men vi kan hjæl-

pe hinanden med at begrænse sygdom mest muligt. 

Hovedreglen er, at vi ikke må modtage børn med smitsomme sygdomme i dagtil-

buddet – ligesom dit barn også skal blive hjemme, når det har feber. 

 

Foto og filmoptagelser 

Der bliver taget mange billeder af børnene; både når de er i institutionen, og når vi 

er ude af huset. Billederne bruger vi til BørneIntra og til dokumentation. 

 

Personale må lægge portrætbilleder og situationsbilleder af børn på  

BørneIntra uden forældrenes tilladelse, men kun lægge billeder af børn på hjem-

mesiden og sociale medier, når forældrene har givet tilladelse. 

Personalet bruger ikke deres egen telefon, tablet, kamera, når de tager billeder og 

filmer.  

Forældre må gerne tage billeder og film af deres egne børn i institutionen. 

Hvis der er andre børn på billederne, må de kun lægges på de sociale medier  

Facebook, Twitter, Instagram mv.), når du har tilladelse fra børnenes forældre. 

 
Fællespasning  
• De tre dage op til påske  
• Dagen efter Kristi Himmelfart 
• Sommerferien de sidste to uger af 
juli 
• Dagene mellem jul og nytår 
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BørneIntra 
 

Det meste af dagtilbuddets og institutionernes skriftlige kommunikation foregår 

via Børneintra. På BørneIntra kan du læse om dit barns hverdag, se billeder, 

modtage vigtig information og selv kontakte personale eller andre forældre.  

Det er også her, du melder sygdom, ferie, fridage og retter i dit barns mødetider.  

Du får adgang til Børneintra via dagtilbuddets hjemmeside helt oppe i højre hjør-

ne.  

 

Første gang kan du logge ind med dit NemID. Herefter går du til ”Min side” og 

”Rediger min profil”, hvor du finder dit brugernavn.  

Næste gang du logger på, taster du brugernavnet og dit personnummer  

(10 cifre).  

Du vil blive bedt om at lave en ny adgangskode. 

Du kan også vælge at bruge NemID, når du logger på.  

 

 

På BørneIntra vil vi bede dig om at… 

• Lægge et profilbillede på af dit barn og dig selv 

• Indtaste dit barns helbredsoplysninger – og rette dem, når de ændrer sig 

• Registrere dit barns typiske komme-gå-tider i barnets ugeskema 

• Registrere ferie, fridage og sygdom 

• Indtaste kontaktoplysninger om dig selv (telefon og mail) 

 

 

 

APP til smartphone/tablet 

 

Find APP’en på KMD BørneIntra  

> Dagtilbud Aarhus 

Brug samme kode til telefon,  

pc og tablet. 

 

APP’en understøtter desværre ikke  

Windows-baserede telefoner. 



9  

 

Forældresamarbejde og kommunikation 

 

I Hjortshøj Dagtilbud er det vigtigt for os, at dialogen og samarbejdet mellem for-

ældre og personale er god. Det betyder nemlig rigtig meget for, at dit barn kan få 

den absolut bedste hverdag. Vi opfordrer dig som forælder til at engagere dig i det 

gensidige forældresamarbejde, fordi vi ved, at det altid kommer dit barn til gode.  

 

Samtaler  

Det er dig, der kender dit barn bedst og er tættest på; og det er os, der oplever dit 

barn, når det er i institution eller dagpleje.  

Det er vigtigt, at vi hver især véd, hvordan dit barn har det som helhed, så ud over 

de daglige snakke har vi nogle faste møder, hvor vi taler om dit barn. Allerede ef-

ter de første tre måneder i vuggestuen/børnehaven/dagplejen inviterer vi til en vel-

komst-samtale, hvor vi taler om, hvordan det hele går – og om dit barn har brug 

for, at noget skal være anderledes.  

Som en naturlig forlængelse af vores pædagogiske arbejde inviteres du som for-

ælder til ”status-udviklings-samtaler” (SUS) om dit barn. Også her tager vi ud-

gangspunkt i de seks læreplanstemaer: hvordan går det med dit barns udvikling, 

hvordan støtter vi bedst dets udvikling fremadrettet.  

Du bliver tilbudt en SUS-samtale, når dit barn er ca. 9-14 måneder, når det er  

2,10-3,4 år, og igen inden dit barn skal begynde i skole.  

 

Andre samtaler aftaler vi, hvis der bliver behov for det. 
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Vores faglighed 
 
Pædagogisk læreplan 
I Hjortshøj Dagtilbud danner den ”Pædagogiske læreplan” grundlag for vores pæ-
dagogiske arbejde med børnene, med udgangspunkt et fælles pædagogisk 
grundlag. Den beskriver, hvordan vi hele dagen igennem etablerer et pædagogisk 
læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige ru-
tiner, giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pæda-
gogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes 
perspektiv, og til deltagelse med de forskellige forudsætninger børnene har.  
Elementerne i de 6 læreplanstemaer vil kunne opleves i de pædagogiske lærings-
miljøer.  
 
Temaerne er: 
 
• Alsidig personlig udvikling  
• Social udvikling  
• Kommunikation og sprog  
• Krop, sanser og bevægelse  
• Natur , udeliv og science  
• Kultur, æstetik og fællesskab  
 
 

Sprogarbejde  

I Hjortshøj Dagtilbud har vi specielt fokus på sprog. 
Det har vi, fordi vi ved, at ens sproglige udvikling og formåen har stor betydning 
for, hvordan man klarer sig i skolen – både i forhold til indlæring, sociale relationer 
og almen trivsel.  Sproget er med i alt, hvad vi foretager os – med udgangspunkt i 
den alder barnet har.  Vi ”holder øje” med, hvordan barnet klarer sig ved blandt 
andet at lave sprogvurderinger når barnet er startet i børnehave, og inden det 
skal i skole. Det giver os en indikation af, om vi skal arbejde ekstra meget med 
bestemte områder, så barnet bliver styrket fra det niveau, det er på.  
Dagtilbuddet har en uddannet sprogvejleder, der understøtter sprogarbejdet i alle 
afdelinger og i dagplejen, og alt personalet er opkvalificeret til at kunne understøt-
te børnenes sprogtilegnelse.  
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Motorik 

I Hjortshøj Dagtilbud har vi en uddannet motorikvejleder, der kan støtte 
børn med motoriske udfordringer gennem individuelle forløb i institutionen 
og ved vejledning af forældre og personale, så der kan støttes op efterføl-
gende hjemme og i institutionen. 

Dagtilbudsloven 

Hvad siger loven? 

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem 
trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og 
hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.  

• Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og un-
derstøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt
bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

• Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø,
som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

• Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse
for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage
til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende
fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske sam-
fund.

• Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god over-
gang fra hjem til dagtilbud.

• Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre
børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra
dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres
grundlæggende kompetencer og lysten til at lære

Kilde. Den styrkede pædagogiske læreplan, rammer og indhold. Emu.dk. Dagtilbudslovens § 7 

Loven danner rammen om vores arbejde med den pædagogiske læreplan 
og beskriver formålet, og hvad der er kendetegnende for dagtilbuddets ar-
bejde. Vores læreplan forventes færdig juli 2020. 

Vi opfordrer forældrene til god etik og omtanke, 
når I tager billeder og filmoptagelser af jeres børn 
og deres kammerater.  

På stamkortet giver I tilladelse til, at vi må lægge 
billeder af jeres barn på internettet. 
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Sådan er vi organiseret 

Den måde, vi er organiseret på, kan virke lidt kompleks, så vi vil prøve at skitse-
re, hvordan det hele hænger sammen.  

Hjortshøj Dagtilbud består af fire afdelinger (Spiren, Solsikken, Bifrost og  
Hjortshøj Hårup/Mejlby/Elev Dagpleje), hvor der er i alt ca. 260 børn og ca. 40 
medarbejdere. 
I både vuggestue- og børnehaveafdelingerne er der ansat pædagoger, pædagog-
medhjælpere og i perioder også  studerende fra forskellige pædagogiske uddan-
nelser. Derudover bruger vi vikarer efter behov. 

Pt. er der ansat 11 dagplejere i Hjortshøj DT,  hvoraf en dagplejer er fast vikar. 
Dagplejerne arbejder tæt sammen og mødes hver uge i legestuen med børnene i 
mindre grupper.  

Hver af de fire afdelinger har en pædagogisk leder, som har det overordnede an-
svar i den pågældende afdeling. For alle afdelingerne er der en dagtilbudsleder, 
som er ”leder af lederne” og blandt andet har det økonomiske ansvar for dagtil-
buddet. 

Hjortshøj Dagtilbud hører til skoledistrikt Hjortshøj, som vi har et tæt samarbejde 
med. Vi tilhører distrikt Nord, som er et af de 5 områder i Aarhus Kommune, som 
dagtilbuddene er delt ind i. For hvert distrikt er der en børn- og ungechef, som 
dagtilbudslederen refererer til.  

Dagtilbuddet hører under magistratsafdelingen Børn og Unge i Aarhus Kommu-
ne. 

I praksis møder du og dit barn primært medarbejderne i hverdagen.  
Det er da også typisk medarbejderne eller den pædagogiske leder, du skal kon-
takte, hvis du har spørgsmål.  
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Samskabelse mellem forældre og dagtilbud 

Det skal være rart og trygt for forældrene at aflevere deres børn i dagplejen og i 
vores institutioner. Der skal være rum for åbenhed, imødekommenhed og dialog—
et tema, som vi i dagtilbuddet har stort fokus på.  
Arbejdet og relationen til forældrene er afgørende for børnenes trivsel, udvikling og 
læring og dannelse, så vi prioriterer samarbejdet højt og ser forældrene som en 
vigtig ressource. 

Forældreråd  
I alle afdelinger i dagtilbuddet er der et forældreråd. Forældrerådet består af fem 
forældrerepræsentanter en medarbejderrepræsentant og den pædagogiske leder. 
Der er valg til forældrerådet hvert år på et forældremøde i august. I forældrerådet 
kan du får større indblik i dit barns institution, få indflydelse på principperne for af-
delingens daglige virke, og være med til at ansætte nyt personale til afdelingen. 
Der holdes forældremøder ca. fire gange om året. 

Bestyrelse  
Bestyrelsen består af en repræsentant fra hvert af forældrerådene, det vil sige fire 
forældre, to medarbejdere, dagtilbudslederen og en pædagogisk leder i dagtilbud-
det.  
Bestyrelsen dækker hele dagtilbuddet, så her diskuteres og fastlægges de over-
ordnede principper for hele dagtilbuddet. 
Formålet med bestyrelsens arbejde er at opnå det bedst mulige samarbejde mel-
lem forældre, medarbejdere og dagtilbuddets ledelse på tværs af alle afdelinger i 
dagtilbuddet.  
Bestyrelsen mødes ca. fire gange om året. 
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DAGPLEJEN—her er vi særlige... 

Åbningstider 

Dagplejens åbningstid ligger inden for kl. 6.30 til kl. 17. 

Alle dagplejere har åbent 48 timer om ugen, så det kan variere, hvordan der er 

åbent hos den enkelte. 

Legestue med flere børn  

Dagplejerne arbejder sammen i mindre grupper af 3-4 dagplejere.  

Vi mødes på legepladsen, på de lokale institutioner og i legestuen én gang ugent-

ligt.  I grupperne danner børnene venskaber på tværs, og oplever sammenholdet 

og glæden ved at være en del af et større fællesskab.  

Samarbejde på tværs 

Legestuen bruges desuden som et læringsrum for dagplejerne, dagplejepædago-

gen og den pædagogiske leder, hvor vi kan udveksle erfaringer og inspirere hinan-

den.  

  I dagplejen er de hjemlige, trygge omgivelser i fokus—og som 
  udgangspunkt møder barnet og forældrene kun én voksen.  



15 

Vikar ved ferie og sygdom 

Dagplejen har en vikar, som dækker alle dagtilbuddets dagplejere, når de er 

fraværende (ferie, sygdom, kurser mv). 

Vikaren kender alle børnene, blandt andet fordi de deltager i dagplejens fælles 

legestue. 

Det betyder, at børnene kan være trygge, når de skal passes af en anden end 

deres faste dagplejer. 

Vi gør meget ud af at samle børnegruppen hos én vikar, hvis det er muligt. 

I dit barns dagpleje får du mere at vide om, hvordan du skal forholde dig, når 

den faste dagplejer er fraværende. 
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Hjortshøj Dagtilbud 
Virupvej 75 
8530 Hjortshøj 
www.hjortshøjdagtilbud.dk 

Dagtilbudsleder  
Helle Bennekov Schjødt 
mobil: 41872185 
hebs@aarhus.dk 

 

”Jeg føler mig tryg, når jeg overlader mine børn til kompe-

tente mennesker. Folk, som er fantastiske til at stimulere 

og støtte mine børn”. 

Forælder i dagtilbuddet 

Børnegårdenbifrost.dk 
Dagplejenhjortshøj.dk 
Solsikkenhjortshøj.dk 
Spirenhjortshøj.dk 

http://www.hjortshøjdagtilbud.dk

