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Overgang fra vuggestue til børnehave 

 

Hvis det er intern flytning i afdelingerne, arbejder vi med at børnene besøger børnehavegruppen 

inden de starter rigtigt op, så børnene kender alle de voksne. Hvis man starter op, som et nyt 

børnehavebarn, fra en anden institution, skal man som forælder beregne tid til indkøring. Det vil 

sige at første dag er I og barnet der ca. en time, dagen efter kan barnet evt. spise med og 

tredjedagen prøver barnet at være der lidt længere. Det vil være en god ide i opstart, at give 

barnet lidt kortere dage. Vi er hele tiden i dialog med jer forælder, om hvad i synes jeres barn kan 

klare, for at skabe tryghed for barnet. 

 

Hvis man har behov for at sove, er det muligt at sove sammen med vuggestuebørnene. Bruger 

jeres barn sut, kan barnet have den når det skal sove. Men ellers er vi suttefri i børnehaven. I 

en periode har de måske brug for at sove et par gange om ugen af en times varighed. I 

samarbejde med jer forælder, prøver vi at afvikle middagssøvnen. 

 

Da der er færre voksne i børnehaven, skal man som forældre være opmærksom på, at der ikke er 

så meget tid til forældresnak i dagligdagen, da vores opgaver er at være på de børn som ikke er 

hentet. Man kan altid aftale at snakke sammen uden børn, hvis der er behov og der vil altid være 

en opstartssamtale efter ca. 3 måneder.   

 

Toilettræning: Hvis jeres barn ikke har smidt bleen, når det starter i børnehaven, skal I 

medbringe bleer og selv sørge for at tjekke at der er bleer. Det er også rigtig vigtigt at barnet 

har trusser eller underbukser på.  Minus bodystocking og buksebleer.  

I skal være opmærksomme på at barnet ofte er renligt hjemme før end det er klar i børnehaven, 

det er vigtigt det kan sige til – når barnet skal på toilettet. Det er en god ide, at I som forælder 

arbejder med, at jeres barn bliver blefri i løbet af en ferie. Det er rigtig vigtigt at barnet har bukser 

på, som det selv kan trække af og på.  Dette kunne evt. være joggingbukser og gamacher og 

ingen seler og bælter, da det ofte skal gå hurtigt og det skulle helst være en succes. 

 

Skiftetøj: Ligesom i vuggestuen er det vigtigt at barnet har rigeligt af skiftetøj specielt strømper 

og underbukser. 

Det er vigtigt at barnet har tøj til årstiden. Vigtigt er det især, at der altid er gummistøvler og 

regntøj, da vi er ude i alt slags vejr. Husk at tjekke om tøjet passer da jeres børn vokser i ryk. Det 

er rigtig vigtigt, at der er navn i alt tøjet, samt støvler og sko osv., da vi ikke har en chance for at 

kende tingene fra hinanden, samt at der nogle gange er vikar. Hvis I arver tøj eller andet, vær sød 

at skrive jeres barns navn i det. 

Ved lån af tøj fra børnehaven er det vigtigt at returnere det renvasket og hurtigst muligt, da vi 

altid mangler underbukser og strømper og joggingbukser. 

 

Mødetid: Alle børn skal være der senest kl. 9.30, nogle gange går vi tidligere på tur, derfor 

er det vigtigt at se beskeder på Intra. Vi har morgenmad fra vi åbner og den slutter præcis 

kl. 8.30 

Nogle gange laver vi fællesture for hele børnegruppen, andre gange laver vi aldersopdelte ture. I 

vinterhalvåret er skolegruppen på tur en gang om ugen på tværs af afdelingerne, her får de øvrige 

børn så mere plads til ro og fordybelse. 
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Det er vigtigt, at jeres barn er så selvstændigt som muligt, og at I tør stille krav til det.  Vigtigt at 

I øver med at tage tøj, sko og støvler på.  

Vigtigt - at barnet lærer at vaske hænder efter toiletbesøg og når det skal spise osv.  

 

Hvis der er noget specielt med jeres barn er det vigtigt at I informerer personalet, så de kan tage 

vare og hensyn til jeres barn bedst muligt. 

 

Ligeledes er det vigtigt at give besked hvis der sker nogle ændringer i familiekonstellationen, 

eller hvis der opstår en krise, som kan påvirke jeres barn.   

Hvis jeres barn har nogen form for talevanskeligheder, har vi en tale-hørelærer tilknyttet. Hun 

kommer med inspiration til både forælder og personale, hvis det er nødvendigt. Hvis der er 

talevanskeligheder vil vi oftest anbefale at I kontakter lægen og får barnets øre tjekket for væske, 

da dette kan være årsagen. 

 

Alle børn som er heldige at have 2 sprog bliver sprog screenet som 3-årige og igen 1 år før 

skolestart, der vil også være nogle som vi vurderer har behov for en screening.  

 

I Nathanael 

Madpakker: 

Børnene skal have madpakker og en drikkedunk med. Det er vigtigt med navn, som ikke 

forsvinder ved vask, samt at drikkedunkene kommer med hjem og bliver vasket hver dag. I 

Nathanael spiser børnene ved 3 borde, her sidder børnene aldersopdelt og har faste pladser. 

Når vi er hjemme i institutionen, må man gerne medbringe rester fra aftensmad, som kan blive 

varmet. På turdage er det vigtigt med madpakker, der nemt kan spises med fingrene. 

 

Alle børn bliver sprogtestet som 3-årige, samt det sidste år inden skolestart, da vi er med til at 

løfte Skolen på  

Amagerbro. 

Vi har flere rum som hyggerum og puderum. Vi har en aftale om, at der kun må være 4 børn i de 

små rum, både for at give børnene mulighed for at lege uden voksenopsyn, men også for at 

børnene ikke skal komme til skade. Det er altid de voksne der vurderer, hvem der kan være i 

puderummet sammen, så det er vigtigt, at børnene spørger om det er ok at gå derind.  

Om fredagen må børnene have deres eget legetøj med, her er det vigtigt at det ikke er med lyd og 

vi har ingen erstatnings pligt, og at barnet er indforstået på, at det kan blive væk eller gå i stykker 

og at det ikke er personalet der skal finde evt. forsvundet legetøj. 

 

I Sundbyvester 

I Sundbyvester får alle børn serveret mad, som er sund og ernærende. Børnene er med til at 

dække borde og de har faste spise pladser som er fordelt ved 4 borde, med en fast voksen. 

Vi laver ture ud af huset med de små/mellemgruppe børnene, her passer vi turen ind så det er 

alderssvarende legepladser vi går på. Om efteråret og vinteren går vi til gymnastik á 6 gange.  

I Sundbyvester er det de børn som vi vurderer der har brug for det at bliver sprogtestet, men 

generelt bliver alle flere sprogs børn testet både som 3-årige og igen før skole starter. 

Børnene må ikke have deres eget legetøj med i børnehaven.  

Børnene er fordelt på to stuer og i vil ofte i vinter perioden opleve, at vi også bruger vores 

garderobe og kontoret til at lege i. Dette gør vi for at børnene kan have stille lege og de kan  
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bygge med klodser eller andet uden det bliver væltet. 

Da vi ikke har en legeplads tilknyttet lejligheden, er det vigtigt at jeres barn er i børnehaven 

senest 9.30, da vi som regel altid er ude af huset om formiddagen. 
 


