
At starte i vuggestuen  
Når I har modtaget brev, med dato for jeres barns start i vuggestue, så ring til os, så vi kan lave en aftale 

om, hvornår vi skal mødes den første dag. 

Det tager almindeligvis 1 uge, hvor barnet er på indkøring i vuggestuen (nogle børn er mere 

forsigtige/tilbageholdende, og har brug for 2 uger). I den 1. uge og i den første tid, vil I og jeres barn være 

tilknyttet én bestemt voksen, som fortæller jer om vuggestuen og som I kan give alle relevante oplysninger 

om jeres barn til. (de andre voksne på stuen og i huset i øvrigt, vil i de første par uger, holde sig lidt på 

afstand, så jeres barn kan få ro og mulighed for at overskue alt det nye og kan nøjes med at knytte sig til én 

person ad gangen). Det er vigtigt, at der bliver skabt tillid og tryghed for jeres barn, og at vi alle lærer 

hinanden bedre at kende.  Der skal etableres kontakt til barnet, mens I er der. Dette kan ske både direkte 

og med forsigtige og små skridt, alt efter barnets reaktion. Så I og jeres barn vil typisk være i vuggestuen 1- 

1 1/2 time de første par dage. Det er vigtigt, at barnet går hjem igen, mens, at barnet er glad, så lysten og 

nysgerrigheden er der, til at komme igen i morgen. 

På 2. eller 3. dagen vil vi aftale, at I går 1/2-1 time. Vi har selvfølgelig jeres telefonnummer og ringer efter 

jer, hvis jeres barn virker meget utryg og ked af det, så skal de hjem hurtigt, da vi jo skal bevare barnets lyst 

og mod til at komme næste dag. (husk at medbringe sut, bamse, nusseklud o.lign., som jeres barn føler 

tryghed ved. For mange børn er deres ting hjemmefra vigtigt, som overgangsobjekt mellem hjem og 

vuggestue. Det er godt med noget trygt og velkendt). 

På 3. eller 4.dagen vil jeres barn så blive og spise frokost med os.  

Derefter skal jeres barn også til at prøve at sove i krybben.(4.eller 5. dagen). 

Hvis jeres barn reagerer voldsomt, med panik, når de skal puttes i krybben, så kan I blive bedt om at 

medbringe barnets barnevogn i en periode. 

Efter barnets 1.-2.uge vil vi forsigtigt vænne barnet til også at være sammen med de andre personaler på 

stuen. Og efter dette også de øvrige personaler i huset i om morgenen og i eftermiddagstimerne. 

Praktiske oplysninger: 
(Info, forventninger, samarbejde og gode råd ) 

Vi har ud fra vores erfaring, samlet en del oplysninger og gode råd, som vi mener er med til at skabe det 

bedst mulige vuggeliv for jeres barn og det bedst mulige samarbejde mellem jer og os. 

Vi ved godt, at meget af nedenstående formentlig vil blive opfattet af de fleste af jer, som 

selvfølgeligligheder, men alligevel har vi valgt at samle info her. Der er mange familier, med vidt forskelligt 

kendskab til institutionslivet, så derfor vil noget info være vigtigt for nogle og mindre vigtigt for andre. 

Vi håber, at I vil modtage vores råd og opfordringer positivt og med forståelse. 

- Vigtigt, at der ringes inden 8.30, hvis jeres barn har fri eller er syg. Så kan vi planlægge dagen bedst muligt 

for de resterende børn. 



- Mødetid senest 9.15 sommer og 9.30 vinter, med mindre I får andre informationer..  

Det er vigtigt, at I overholder dette, da vi ofte tager på ture, inddeler børn i grupper eller starter aktiviteter, 

når vi ved hvilke børn der kommer den pågældende dag. 

- Husk venligst navn i barnets tøj, sko, støvler, sutter, bamser osv. 

Hvis jeres barn har en bamse, nusseklud eller lignende, som de er knyttet til, så bedes I huske den HVER 

dag, da barnet selvfølgelig mangler den og bliver utrolig ked af det, hvis den er glemt derhjemme. 

- Husk, at der altid skal være ekstra sutter til jeres barn. Vi har kun få lånesutter og mange af børnene har 

egne specielle sutter, så ofte vil de ikke låne af vores. 

-Husk altid skiftetøj på hylden i badeværelset, udskift jævnlig mht. udvalg og størrelse. 

I må gerne medbringe delt undertøj, når jeres barn selv begynder at tage tøj af/på og når de øver sig i at gå 

på WC. 

-Tjek ligeledes, at jeres barn altid har overtøj, hue, vanter og lign. så de kan komme med ud i al slags vejr. 

Husk også at smøre jeres barn i solcreme om morgenen, og at medbringe solhat. 

-Hold også venligst orden i barnets garderobe og på hylden i badeværelset. 

- Vær også søde at lede efter jeres barns bortkomne ting, inden I beder os om hjælp. I garderoben og i 

garderoberne ved siden af jeres barns plads, på badeværelset. Osv. 

Ellers så spørg- så skriver vi det I bogen og leder efter det, oftest dukker det hurtigt op igen. 

- Tag venligst jeres barns ophængte tøj med hjem. 

- Læg eventuelt lånetøj på plads i kurvene på badeværelset. 

- Minus plastikposer, snore i tøj. Og minus små dele, perler, penge, småsten og lign. Heller ikke på barnets 

egen plads i garderoben, eller i barnets lommer eller i en evt. rygsæk. Der er mange små pilfingre i vores 

hus, og pludselig er småting ude i børnehøjde! 

-Husk at læse på KbhForældre hver dag, da det er her, at vores daglige information videregives til jer. Og 

husk at svare på eventuelle opslag. 

- Ved aflevering og afhentning af jeres barn, vil vi bede jer om at vurdere, hvad der er vigtigt lige nu, se og 

vurder, hvad der sker på stuen og om der er mulighed for længevarende snakke. Da vi nogle gange kan stå i 

en situation med børn der er kede af det, og som skal trøstes eller vi kan være ved at hjælpe med at løse en 

konflikt, eller et barn måske ved at gøre sig sine allerførste erfaringer i en situation. Så er det vigtigt, at 

vores fokus er hos børnene og at vi er ordentligt tilstede. Desuden vil vi jo også gerne lytte opmærksomt til, 

hvad I siger, men det kan være frustrerende, hvis vi ved at der er brug for vores fokus hos børnene. 

Når vi spiser med børnene og sidder sammen ved bordet allesammen, så har mange børn brug for hjælp, 

nærvær og opmuntring, her skal vi selvfølgelig også være helt tilstede. 



Spisningen er også en god tid, hvor vi har tæt samvær og hvor der foregår megen læring, både mht. 

sprogstimulering, sociale færdigheder og selvhjulpenhed. Så mindst mulig forstyrrelse ved spisning, tak. 

Det er derfor bedst, hvis I henter før kl.14 eller efter kl.15. Og hvis I alligevel henter, mens vi spiser, så 

bedes I gøre det så stille som muligt. Det er f. eks. ikke lige på det tidspunkt, at jeres barn skal ned på gulvet 

og lege, mens vennerne stadig sidder ved bordet og spiser. 

-Hvis I ønsker at give os specielle beskeder, så find det rigtige tidspunkt. Se hvad der foregår på stuen. 

Informationer om jeres barns aften, nat, søvn, morgenmad, svær morgen, meget ked af det m.m., er 

selvfølgelig informationer, som vi skal have om morgenen, så vi kan passe jeres barn bedst muligt og tage 

de nødvendige hensyn. 

Hvis I har andre beskeder eller ting I gerne vil drøfte, så er det muligt at ringe i middagsstunden ml.12.30-

13.30. Og hvis det er en mere omfattende snak, der er brug for, så kan vi aftale en tid til en samtale. 

-Husk altid at sige ordentligt farvel til jeres barn, også selvom barnet bliver ked af det. Det kan måske være 

fristende, i voksenhøjde, at forsvinde lige så stille og undgå gråd. Men for jeres barn er det jo ikke rimeligt, 

at deres allervigtigste voksne, kan forsvinde lige pludseligt. Det skaber utryghed. 

Vi kan så i samarbejde finde det bedste tidspunkt for at aflevere, og når I har besluttet jer for at gå, så sig 

farvel og gå! Det skaber utryghed, hvis I bliver usikre. Send et klart signal til jeres barn om, at det nok skal 

blive en dejlig dag i vuggestuen. Vi ved godt, at det kan være svært at gå fra jeres barn som er ked af det, 

men oftest er barnet klar til vuggedagen efter få minutter. For barnet er det gerne selve afleveringen, som 

lige kan være lidt svær. I de meget svære situationer, hvor barnet holder fast i jer, vil vi opfordre jer til (når I 

er klar), selv at aflevere(dreje barnet mod os), så vi ikke skal stå og trække jeres barn ud af jeres hænder. 

Så når I er klar, så modtager vi barnet og finder noget spændende at kigge på. Og hvis jeres barn er helt 

utrøsteligt, så ringer vi til jer. I er også altid velkomne til selv at ringe og spørge til jeres barn, hvis I er 

kommet afsted fra et barn der var ked af det. 

- I er velkomne til at hænge lidt ud sammen med jeres barn om eftermiddagen, men se lige hvordan det 

passer ind. Hvis der er meget uro, travlt eller mange børn, så lad venligst jeres barn lege færdig, med det de 

er i gang med og så gå. 

Når I er i huset/ på stuen, anser vi jeres barn for hentet. Så er det jeres ansvar. Dvs. så forventer vi at I selv 

tager jeres barn op fra evt. søvn, skifter deres ble, skifter en evt. våd bluse el.lign. 

Undgå venligst at give jeres børn mad med i hånden om morgenen. Det ender her, foran de andre børn, 

som måske også gerne vil have. 

Måske vil I opleve, at modtage forskellige beskeder om jeres barns dag fra forskellige voksne. Det skyldes, 

at vi kan have bemærket forskellige ting eller, at vi har været sammen med barnet på forskellige 

tidspunkter. 

Vi opfordrer jer til ikke at have fokus på én bestemt voksen.(kun lige under indkøring) Vi er der jo ikke altid, 

vi skal på kurser, holde ferie eller bliver syge. 



Så: Børn må gerne vælge voksen, voksne må ikke vælge børn, og forældre må ikke vælge voksen! 

Det er vigtigt, at vi har en indbyrdes åbenhed mellem jer og os. Hvis I undrer jer, har en bekymring el.lign., 

så kom og tag en snak med os. Vi kan jo ikke vide, hvad der foregår, før I fortæller os det. 

Slag, bid og skub. Hvordan håndteres det? Vi fortæller altid begge børns forældre, hvad der er sket - men vi 

nævner ingen navne, fordi vi ikke mener det er relevant! Vi har nemlig klaret konflikten i vuggestuen, så 

situationen er overstået! Så det er blot info til jer. 

Hvornår er barnet sygt? 
Dårlig mave (1 gang – meget voldsomt ud over det hele betyder at barnet skal hjem) 

(2 gange dårligt afføring betyder at barnet skal hjem) 

Feber: Al feber er tegn på infektion. 

Øjenbetændelse: der skelnes mellem øjenbetændelse og øjenforkølelse. 

Øjenbetændelse kræver behandling og barnet bedes blive hjemme i behandling i 1 døgn. 

Medicin: Vi giver kun livsvigtig medicin- astma, maske eller stesolid for feberkrampe. 

Al behandling, der kan klares hjemme, skal klares hjemme. 

Hvis jeres barn er helt på det forkerte ben/ er ikke fungerende- også selvom der ikke er feber- så ringer vi til 

jer- og så vurderer I, hvad der er bedst for jeres barn. 

Hvis barnet slår hovedet eller tænder, så ringer vi og informerer jer - så kan I tage videre stilling. 

Søvn: som udgangspunkt er vi ikke tilhængere af at vække børnene! Men, hvis I får problemer mht. jeres 

barns søvn, så tal med os om det, så vi sammen kan finde ud af hvad det handler om. 

Prøv, at se børnene i gruppen og tænk på, at der er flere børn med behov og ønsker- ikke kun jeres eget 

barn. Og tilgodese ikke dit barns behov på bekostning af andre. Og undgå gerne voksen logik "Jamen, vi går 

hjem om 2 min. så kan du få dukken tilbage!" Det forstår de altså ikke OG det er urimeligt - så må I altså 

risikere en eventuel konflikt med jeres barn. 

Vær søde at deltage i oprydning, inden I går hjem - støt jeres barn i at lære at rydde op. 

Spisning: har jeres barn allergi, eller er der særlige hensyn, vi skal tage til jeres barns mad, så tal med os om 

det. Så kan vi tage de nødvendige hensyn. 

Renlighed: det kræver en fysisk modenhed og det helt rigtige tidspunkt/ parathed, når jeres barn skal af 

med bleen. Nogle gange klarer barnet at holde sig tør og måske selv sige til, når de skal på toilettet, der 

hjemme. Hos os er der mange forstyrrelser, så barnet glemmer at sige til. Vi opfordrer børn der er parate til 

at gå på toilettet flere gange i løbet af dagen, men hvis der alligevel sker mange daglige uheld hos os og ikke 

hjemme, så mener vi ikke at barnet er helt parat til at magte at være renlig. Og mange uheld, kan også virke 

frustrerende for barnet. Når barnet viser interesse for at gå på toilettet, skal det have todelt undertøj på. 


