
 
KONTAKT INFORMATION  

 
Vuggestue: 23 41 17 32 

Børnehaven: 23 41 00 21 
Adresse: Risvej 28, 8660 Skanderborg 

 
Leder vuggestue og børnehave: Line Woo Min Woo Pedersen 21 17 99 33 

line.woo.min.woo.pedersen@skanderborg.dk  
 

Kontraktholder og skoleleder: Per Krogh Jensen 23 80 65 83 
per.jensen@skanderborg.dk 

 
Bestyrelsesformand: Helle Riber Toftegaard 24 52 87 77 

 
  

Hjemmeside: www.ebskolen.aula.dk 

 

 
 
På skolefridage og i skoleferier holder vi fællespasning.  
I ferier starter og slutter børnenes dag altid i børnehaven, i løbet af  
dagen vælger vi afhængig af fremmøde at opdele børnene, så nogle 
bliver i vuggestue og børnehaven og andre går i SFO.  
Fredag efter Kristi Himmelfart og uge 29 + 30 holder vi som udgangspunkt 
lukkeuger, ved behov for pasning aftales det med ledelsen.   

 
 

Åbningstid:                                                Lukke-dage 
Mandag - torsdag: 6.30 - 17.00           Grundlovsdag d. 5. juni  
                  Fredag:  6.30 - 16.00          Jul d. 24. december 
                                                                                     
                                                                                     
 

 

Velkommen  
 

              

 
PRAKTISKE INFORMATIONER TIL FORÆLDRENE 

Landsbyordningen 
Ejer Bavnehøj 

Dagtilbud  

mailto:line.woo.min.woo.pedersen@skanderborg.dk
mailto:per.jensen@skanderborg.dk
http://www.ebskolen.aula.dk/


 
Kære forældre 
 
Vi vil gerne byde jer velkommen til vuggestue og børnehave i 
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj. 
Vi har lavet denne forældrepjece, så I har mulighed for at få et indblik i 
dagligdagen i vores hus, og måske give jer svar på nogle af de praktiske 
spørgsmål, som kan forekomme når jeres barn skal starte her hos os. 
Jeres viden om netop jeres barn og vores professionelle viden og erfaring 
skal være med til at sikre jeres barn et godt børnemiljø. Vi ønsker, sammen 
med jer, at skabe de bedste rammer for jeres barn, hvor fundamentet for 
trivsel og god udvikling, er tryghed og omsorg. 
Ved at være nærværende og anerkendende, støtter vi hvert barn ud fra 
dets individuelle behov. I praksis og i vores pædagogiske overvejelser, 
betyder det, at vi ser hvert barn som noget helt unikt.  
Børnefællesskaber og børns indbyrdes relationer er med til, at de lærer 
sig selv at kende, og udvikler deres sociale identitet i relationer 
til jævnaldrende. Vores udgangspunkt er, at alle børn skal sikres 
deltagelsesmuligheder i børnefællesskaberne.  Dette sker primært ved, at vi 
reflekterer over vores pædagogiske praksis, så miljøet omkring det enkelte 
barn og fællesskaberne løbende tilpasses. Alle skal føle sig som en del af et 
positivt fællesskab ”Børnene gør hvad de kan, det er de voksne der skal 
ændre noget”. 
 
I kan læse vores pædagogiske grundlag og læreplan på vores hjemmeside:  
https://ebskolen.aula.dk/dagtilbuddet/paedagogisk-laereplan  
 
Vi ser frem til et godt og tillidsfuldt samarbejde 
 
Line, leder vuggestue og børnehave  
 
 
 
 
 

 
 

Trivselsråd 
Vi har et trivselsråd som består af: 
Helle Riber Toftegaard (Snorre og Aske) 
Maja Eskerod (Olga) 
Maiken Toftegaard Asferg (Ellen) 
Jeanette Hansen (Eva og Asmus) 
 
Alle forældre i vuggestue og børnehave kan stille op til trivselsrådet med 
henblik på at blive valgt. Valget til trivselsrådet foretages på et forældre- 
møde i efteråret. Trivselsrådet har ingen bemyndigelse, men er et vigtigt 
forum, hvor der laves arrangementer der styrker fællesskabet blandt børn 
og deres familier.   
 
Aktive forældre 
Trivselsrådet planlægger og arrangerer med hjælp fra øvrige forældre, 
forskellige aktiviteter for børnene og deres familier som f.eks. fællesspisning, 
hyggeaften, fisketure m.m.  
 
 
 
 

Gå til personalet eller ledelsen, hvis der er noget I er i 
tvivl om eller undrer jer over. 

 
 

https://ebskolen.aula.dk/dagtilbuddet/paedagogisk-laereplan


 
 
 

AULA 
Vi bruger AULA som den digitale platform hvor vi kommunikerer nyheder 

ud til jer. Der vil løbende komme nyhedsbreve og informationer med nyt fra 
vuggestue og børnehave. Husk at holde jer opdateret på AULA. Alle forældre 
kan logge ind med Uni-login eller nem-ID. I kan med fordel downloade AULA 
appen.   

  
 

Komme og gå registrering:  
Vi bruger komme og gå registrering i AULA. Her registreres fremmøde, 
Sygdom, ferie mm.  

 
I ”tjekker ind” på skærmen ved indgangen, når I kommer om morgenen 
 og ”tjekker ud” igen, når I går hjem. 
 
I er velkommen til at skrive en besked her om barnets fritidsaktivitet eller  
en besked om, hvem der henter barnet. 
 

 
VORES VISION 

Vi gør børn livsduelige 
Faglighed, trivsel og dialog er i centrum 

Landsbyordningen er hjertet i lokalsamfundet 
 

 
 

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj består af vuggestue, børnehave, 

skole, SFO og klubtilbud og er én institution, under samme tag, med fælles 
ledelse og fælles bestyrelse. Vi samarbejder om trivsel, udvikling og læring 
for områdets børn, og for at sikre sammenhæng i børnenes liv fra 0-12 år. Vi 
har gode fysiske rammer og ligger i naturskønne omgivelser – med stor 
legeplads, et madpakkehus, boldbaner, shelter, bålplads og skov tæt ved. Vi 
har gode fysiske rammer, med lyse og indbydende vuggestue- og 
børnehavelokaler. Vi har et motorikrum og en hal hvor vi laver aktiviteter på 
tværs af huset. Vi har eget produktionskøkken, der laver dagens måltider til 
børnene. 
Vuggestuen er normeret til 25 børn, og er fordelt på to grupper Solen og 
Månen. Børnehaven er normeret til 50 børn og er fordelt på 3 grupper: 
Kometen, Stjernen og Raketten.  
 
 
 
 
 



 

Forældresamtaler Vi tilbyder flg. Forældresamtaler: 

 
- Opstartssamtale med jer, dagplejer, vuggestue eller børnehave.  

Her mødes vi med jer og de voksne, der kender jeres barn godt og 
får en snak om jeres barn således barnet får den bedst tænkelige 
start i vuggestue eller børnehave  

- Statussamtale mellem 3 og 6 mdr. efter barnets start  

- I det år, hvor jeres barn har mulighed for at starte i skolen, vil der i  
løbet af efteråret, være en forældresamtale med udgangspunkt i    
’Dialoghjulet’. Her snakker vi nærmere om barnets trivsel og udvikling i 
forhold til skolestart efter sommerferien.  

 
I kan til hver en tid, bede om en samtale, hvis I har behov for det, ligesom vi vil 
bede jer om en snak, hvis vi får behov for det. 

 

Hvornår skal børnene møde ind? 
Fra kl. 9.00 – 9.30 har vi samling på stuerne og børnene skal afleveres inden 
eller efter, så der ikke er forstyrrelser under samlingen.   

 
Ugeplanen står på tavlen i garderoben, og her eller på AULA, gives der besked 
hvis der er et bestemt tidspunkt, hvor jeres barn skal være her. Det kan være i 
forbindelse med tur ud af huset eller fødselsdag.   
Derfor er det vigtigt, at holde sig orienteret ved tavlerne og på AULA.  

 

Ferie 
Vi har en forventning om, at I giver tilbagemeldinger på de forespørgsler på 
AULA, der er i forbindelse med ferierne. Det er af  
hensyn til planlægning af arbejdsplaner, ferieafvikling og vikar  
indkald. Så der er flere voksne, når der er mange børn. 
OBS! Hvis I ikke har givet besked, ved tilmeldingsfristens udløb, 
går vi ud fra at barnet holder fri og IKKE har brug for pasning i perioden.  

 
 

 

 
Sygdom 
Syge børn må ikke modtages i institution. Bliver  
barnet sygt i løbet af dagen, vil I forældre blive kontaktet, så I kan  
hente jeres barn. Af hensyn til smitte er det vigtigt, at børnene  
holdes hjemme til de er feberfri og raske, samt at vi orienteres om  
smitsomme sygdomme. Hold hellere jeres barn hjemme en ekstra  
dag, for at være sikre på at det er helt rask og frisk til livet i institutionen.  
Personalet følger sundhedsstyrelsens vejledning. 

Barnet skal blive hjemme i tilfælde af:  
Feber, børnesår, maveonde, stærk forkølelse og øjenbetændelse.  
Giv altid besked via AULA eller ring til os hvis dit barn ikke  
kommer – af den ene eller den anden grund. 

 
 

Særlige forhold 
Hvis der er forhold der ændrer sig, vil vi gerne vide det. Her tænker vi 
primært på ting, som har indflydelse på familiens hverdag. Det kan  
være rare og gode ting, så som familieforøgelse. Det kan også være  
svære ting, så som skilsmisse, sygdom i den nærmeste familie eller  
dødsfald. Det er vigtigt for at os at vide, så vi kan snakke med jer og  
jeres barn, og støtte op om barnet på de svære dage eller glæde os  
sammen på de gode dage. Samtidig er der ingen der ved, hvordan  
hvert enkelt menneske reagerer på forandringer og børn er generelt  
meget opmærksomme på store forandringer. Så derfor er det vigtigt  
at vi snakker sammen.  

 

 
Mobiltelefoner 
Vi vil gerne opfordre alle til at være nærværende i samværet med 
børnene. Lad mobilen blive i lommen. 
 
 



               

Traditioner/projekter 

Vores traditioner følger som oftest årets gang og tager afsæt i 
læreplanstemaerne og højtiderne, der er i løbet af året. Det er bl.a.: 
 
Efteråret: Høsttema og sundhedsuge  
Landsbyfest: I november holder vi Landsbyfest for hele Landsbyordningen, hvor 
børnene på tværs af skole og dagtilbud holder emnedage op til.  
Jul: Julemandens nisser kommer på besøg, vi laver julegaver, julehygger, holder 
børnejulefrokost, går Lucia, og er til julegudstjeneste. 
Fastelavn: Børnene møder udklædte og slår katten af tønden  
Forår: Spire og krible-krabletema  
Bedsteforældredag: Dagen før Kristi Himmelfartsdag inviterer børnene 
deres bedsteforældre på besøg i vuggestue og børnehaven. 

Forældrekaffe: I foråret har I mulighed for at komme til forældrekaffe, og se 
hvad børnene har lavet den sidste tid og tid til hygge med børn, forældre og 
personaler.  
 
Førskolegruppen, Raketten, starter op efter juleferien, hvor gruppen har 
mulighed for at blive rystet godt sammen inden de starter i skole. 
Raketgruppen siger farvel til børnehaven og goddag til skole/SFO fredag i uge 
25.  

 

Fødselsdag 
Vi fejrer barnets fødselsdag i vuggestuen eller børnehaven. Her kan I 
medbringe fx brød, kage, is, frugtspyd, ostehaps, figenstænger, som barnet kan 
dele ud på stuen, så serveres det som en dessert efter frokost eller 
formiddagsmad.  
 
Ved barnets 5-års fødselsdag har I mulighed for at invitere stuen og de voksne 
med hjem til fødselsdag fra kl. 09.00 – 10.30, hvor I kan servere 
formiddagsmad. Vi kan køre med en lille gruppe børn i vores bus, og så skal 
forældrene hjælpe med at transportere resten. I har også mulighed for at holde 
det I børnehaven hvis I ønsker det.  

 
Vuggestuen/børnehaven sørger for en fælles fødselsdagsgave. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Måltider  
Vores køkken laver dagens måltider fra bunden. I vuggestuen spiser vi 
formiddagsmad ca. 8.30 og frokost kl. 10.30. I børnehave spises 
formiddagsmad ca. kl 9.00 og frokost kl. 11.00 – børnene skiftes til at være 
dukse og hjælpe til med borddækning mm.  

 
Eftermiddagsmad spises efter at vuggestuebørnene er stået op fra 
middagslur. Derfor er det ikke alle børn der er samlet til dette.  
I børnehaven får vi eftermiddagsmad omkring kl. 14.00. 
 

 
 

Inde og ude – sko 
Der er gulvvarme i alle vores lokaler, men et par 
indesko, barnet selv kan tage af og på, kan anbefales. 
Det er jer der bestemmer, hvilke slags sko det skal 
være, men gerne noget børnene selv kan håndtere. 
Det er vigtigt at inde-skoene er rene og alene bruges indendørs af hensyn til, at 
vi gerne vil have rene gulve at lege på, hvorfor det også vigtigt, at børnene 
tager udesko af inden de går ind i institutionen. Vi vil også gerne have, at I som 
forældre tager hensyn til at børnene leger på gulvet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Skiftetøj 
Vær altid opmærksom på om skiftetøjet passer til årstiden og om  
jeres børn kan passe det og at der er nok af det. 
Det er rart for børnene, når de kan lege uhindret uanset vejret. 
HUSK navn i ALT.  
 
Alle børn har et garderoberum med en kurv, hvor der er plads til skiftetøj, 
overtøj mm. Derudover har vi en grovgarderobe, hvor børnenes våde 
tøj/beskidte støvler kan være.   
Det er forældrenes ansvar at holde orden i garderoberne. Det er  
rart når jeres barn selv kan finde sine ting, når det skal på legepladsen  
eller har fået vådt tøj. Desuden skal gulvet under garderoberummet være 
ryddet, når I går hjem, så der kan blive gjort rent. 
Glemt tøj bliver lagt i de hvide kasser ved garderoben. Kig deri, hvis I  
mangler noget af barnets tøj. Efter behov tømmes kurven og tøjet bliver  
sendt til genbrug.  
 
 
 

 


