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VELKOMMEN TIL 
 
 
 
 

 
 

Adresse: Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft  
Telefon: 86 34 68 43 
Leder Timothy J. Munslow 
E - mail:  leder@dfb-laerkehuset.dk  
E - mail : boernehave@dfb-laerkehuset.dk 
Hjemmeside:www.dfb-laerkehuset.dk 

 
Direkte opkald: 
Mobil Kontor: 22 90 03 59 
Mobil Vuggestue: 22 90 03 49 
Mobil Børnehave : 22 90 03 29 

 
 

 

 

 

mailto:leder@dfb-laerkehuset.dk
mailto:boernehave@dfb-laerkehuset.dk
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Velkommen til Lærkehuset 
 

Med denne pjece vil vi gerne byde jer og jeres barn velkommen til Den Frie Børnehave 

Lærkehuset. Vores værdier og pædagogik ol. er nærmere beskrevet i Den Styrkede Pædagogiske 

Læreplan. Denne kan I finde på vores hjemmeside. 

.  

Lærkehuset er en privat vuggestue og børnehave med en institutionsbestyrelse, som øverste 

myndighed. Lederen har det daglige ansvar og ledelse af Lærkehuset. Lærkehuset bor til leje i 

kommunens bygninger og har en leverandøraftale med Syddjurs Kommune. 

Bestyrelsen fastsætter forældrebetalingen.    

 

For at få friplads og søskenderabat skal I selv ansøge kommunen.  

 

Vi har en administrativ aftale med SPIA, der også står for forældrebetalingen. 

 

Lærkehuset er en lille børnehave med vuggestuepladser normeret til 44 børn fra vuggestuealder til 

6 år. Vi er 7 voksne - 4 pædagoger, 2 pædagogiske medhjælpere og en leder(pædagog), som 

også har børnetimer. I perioder kan vi have støttepædagog eller personer i forskellige former for 

praktikker. Vi lægger stor vægt på, at alle børn får gode og tætte relationer til os voksne, så de, 

uanset hvem de møder om morgenen, er trygge og glade for at komme i børnehaven. Vores hus 

er meget åbent, hvilket giver barnet mulighed for at bevæge sig rundt i hele huset og være 

sammen med de børn og de voksne det har lyst til. Vi forsøger at indrette vores hus så 

hensigtsmæssigt som muligt og flytter gerne rundt på aktiviteterne. Vi har i 2017 indrettet et 

småbørnsrum med pusleplads og mulighed for at skærme de yngste vuggestuebørn fra den 

øvrige del af huset.  

 
Kontakt : 
Kontor : 22900359  
Sommerfugle -Vuggestuen: 22 90 03 59 
Musvitter - Børnehaven: 22 90 90 03 29  
 
Hvis Jeres barn er syg eller holder fri så send en sms til henholdsvis Vuggestue eller Børnehave, 
vi tjekker den jævnligt. Hvis I vil i kontakt med personalet så ring, dog ikke mellem 10.30 -11.30 
hvor der er samling og spisning.  
 

Daglig åbningstid 

Mandag til torsdag fra 6.30 til 17.00. 

Fredag fra 6.30 til 16.30.  

 

Lukkedage 

Børnehaven holder lukket lørdage og søndage samt helligdage. 

Dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag og  den 24. og 31. december. 

Dagene mellem Jul og nytår holder vi lukket såfremt der ikke er nogen som har behov for pasning.  

Årets lukkedage kan ses på hjemmesiden.  
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I sommerferien er der ingen lukkedage. 

 

Barnets start 

Det er en stor omvæltning for et barn at starte i børnehave og det er også en stor omvæltning for 

jer forældre! Derfor er det vigtigt, at vi i samarbejde giver barnet så god en start i børnehaven som 

muligt og at det får tid til, sammen med jer, at se børn og voksne an, inden det skal være her 

alene. Vi anbefaler, at I afsætter tid til at være sammen med barnet i børnehaven den første tid og 

at barnet i starten, hvor det skal være her alene, har korte dage. 

Indkøringsperiodens længde er selvfølgelig individuel alt efter behov og muligheder, men den kan 

have stor betydning for barnets trivsel i børnehaven!  

Husk at få madpakken (med tydeligt navn) i køleskabet og frugten i frugtkurven. For vuggestue 
børn kan der dog kan der være nogle som har brug for grød, flaske ol. Medbring dette, og vi vil 
lune/tilberede dette.  
Husk at medbringe bleer, ekstra tøj ( i opstart bliver en del tøj vådt under vaske hænder -leg), tøj 
som passer til vejret den pågældende dag.  
Der er mulighed for at barnet kan få en middagslur, hvis det har brug for det. Hvis dit barn skal 
sove i barnevogn skal du selv medbringe en,  med en godkendt sele i. Er barnet omkring de 2 år, 
kan de tilbydes at sove inde på en madras. De skal selv medbringe dyne/puder, evt. sut, lille 
bamse eller nulleklud.  
 

Samarbejdet med jer 

Samarbejdet med jer er en nødvendighed for at vi kan få forståelse for netop jeres barn.  

Pædagoger har stor viden om børn generelt, men det er jer forældre, der har den største viden om 

netop jeres barn. For det bedst mulige samarbejde arbejder vi med forældreinddragelse på flere 

niveauer. Vi forsøger i det daglige at holde jer orienteret om jeres barns dag i børnehaven, og vi vil 

altid gerne have både små og store meddelelser om barnet, så vi kan tage hensyn til, ”hvad der er 

brug for i dag”. De tidspunkter, hvor barnet bringes og hentes, er ikke de mest velegnede til 

længere samtaler. Derfor kan vi på jeres eller vores initiativ altid aftale tid til en længere samtale, 

hvis der er behov for dette.   

Når barnet har gået i børnehaven ca. 3,5 - 4 måneder tilbyder vi en samtale om, hvordan barnet 

trives i børnehaven. Denne første samtale er også tænkt som en hjælp til os, så vi kan få et større 

kendskab til jeres barn. Derudover tilbydes I 1 gang årligt en samtale.  

I er også meget velkomne til at være på besøg i børnehaven sammen med jeres barn. På den 

måde kan I opleve hvordan dagligdagen er i børnehaven og med hvem og hvad jeres barn leger. 

Alle får tilbudt en forældresamtale om året.  

 

Forventninger til forældrene 

Børnehaven er privat og den er forældrenes egen børnehave. Derfor forventes det at I yder en 

indsats omkring forældre- arbejdsdage, praktiske opgaver, som f.eks. indkøb, bollebagning, 

småreperationer, samt også gerne i Institutionsbestyrelsen og Støtteforeningen.  

 

 

Vi har en forventning om at I arbejder sammen med os om aftaler som vedrører barnet. Det er 

vigtigt at barnet får tid, når det afleveres i børnehaven og vigtigt, at I får videregivet relevante 

beskeder, der kan have betydning for barnets dag i børnehaven. Eksempelvis, at det er kommet 

sent i seng, at morgenen har været lidt fortravlet, eller andet som vi skal være opmærksomme på!  
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Husk også at give os besked, hvis barnet hentes af andre end jer, hvornår barnet hentes og at der 

bliver sagt farvel til en voksen i børnehaven.  

Ved afhentning: Lad barnet få afsluttet (ikke nødvendigvis færdiggjort), hvad det er i gang med. 

Lad barnet hjælpe med eventuel oprydning. 

 

Basisgrupper 

Da vi er en lille børnehave, hvor børnene kan færdes frit i hele huset har alle i personalegruppen 

et godt kendskab til alle børn, og alle kan derfor drage omsorg for det enkelte barn, samt svare på 

spørgsmål fra forældrene.  

Barnet vil være tilknyttet en basisgruppe med faste voksne. Basisgrupperne kan variere i størrelse 

alt efter, hvor mange børn vi har på de forskellige alderstrin. Barnet holder samling og spiser 

madpakke sammen med sin basisgruppe og en formiddag om ugen har gruppen mulighed for at 

tage på tur ud af huset, lave bestemte aktiviteter/ projekter m.m. Basisgrupperne kan i princippet 

beskæftige sig med alt, hvor vi tager udgangspunkt i børnenes behov, interesser og udvikling.  

I sommerperioden, hvor mange holder ferie, er der ikke basisgrupper eller ”faste” aktiviteter.  

 

Sprogvurdering  

I Lærkehuset tilbydes alle børn mellem 2 år og 8 måneder – 3 år og 4 måneder en sprogvurdering 

med fokus på det enkelte barns sproglige udvikling. Vi anbefaler, at I tager imod tilbuddet om 

sprogvurdering, da vi har gode erfaringer med en tidlig sproglig indsats.  

Alle børn med andet modersmål end dansk bliver sprogvurderet, som de øvrige børn – der tages i 

sprogvurdering hensyn til de to sprog.  

 

Garderoben 

Barnet skal have skiftetøj og fodtøj i børnehaven til al slags vejr! Husk at mærke alt med tydeligt 

navn ! Forældre til de små børn, der måske bruger ble og som skal sove til middag, skal selv 

medbringe bleer, sut, sengetøj og eventuelt sovedyr. 

Husk ved afhentning at hjælpe barnet med at få ryddet op i garderoberummet.  

Den sidste fredag i en måned skal I tømme barnets rum og tage kasserne med hjem. Så er vi kan 

få gjort grundigt rent, og I kan få sorteret og rengjort kasserne. 

 

Sundhedspolitik. 

I samarbejde med Lærkehuset personale har forældrebestyrelsen, af hensyn til børnenes 

generelle sundhed og trivsel, udarbejdet en sundhedspolitik, som vi vil bede jer om at læse og 

respektere. Der er også forslag til, hvordan en børnefødselsdag kan være både sund og sjov. 

Når børnene er i vores børnehave, er de personalets ansvar. Vi skal bidrage på bedst mulig måde 

til at give dem en god hverdag, og det mener vi blandt andet, vi gør ved at reducere 

sukkerindtaget i hverdagen og opfordre til daglig motion. Vi vil gerne bakke op omkring familiernes 

sunde valg og derfor skal sukkerindtaget i børnehaven minimeres.( Se i øvrigt – Sundhedspolitik 

på vores hjemmeside) 

 

 

 

Morgenmad: Fra kl. 6.30 - 7.30 

Til morgenmaden serverer vi hjemmebagt brød, havregryn, havregrød m.m, så vi vil derfor bede 
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om at børnene ikke medbringer sukkerholdige ting til morgenmaden men spiser det vi tilbyder 

 

 

Frokost: kl. 11.00 - 11.30  

Barnet skal dagligt have en sund og nærende madpakke med til frokosten - samt et ekstra stykke 

mad. Det er ikke altid maden bliver spist op, børns sult kan variere – ligesom vi andres, men det er 

”træls” at være sulten. 

Vi serverer vand til måltidet. Husk navn på madkassen! 

Formiddags & eftermiddagsmåltidet: 

Til formiddags og eftermiddagsmåltidet skal barnet medbringe et stykke frugt/grøntsager.  

Alt medbragt frugt deles mellem børnene og spises inde eller ude på legepladsen, når barnet har 

tid og lyst. Det er godt at få et par sunde mellemmåltider. Ind imellem, bager vi brød sammen med 

børnene. 

 

Fødselsdage 

Der er mange måder, vi kan fejre barnets fødselsdag på! Som hovedregel holdes fødselsdagen i 

samvær med basisgruppens øvrige børn og de til gruppen tilknyttede voksne, hvad enten 

fødselsdagen skal fejres hjemme hos jer eller her i børnehaven, dog kan en enkelt bedste ven fra 

den anden basisgruppe inviteres med. 

Fejring af fødselsdag skal altid aftales med personalet i barnets basisgruppe.  

(Se i øvrigt: Sundhedspolitik, hjemmeside ang. fødselsdagstraktementer. )  

Børnehaven giver/medbringer en fælles gave, så individuelle gaver skal begrænse sig til at være 

tegninger, perleplader o. lign. Købte, personlige gaver hører til private fødselsdage uden for 

børnehavens regi.    

 

Forældrekaffe 

På hverdage er I velkomne til at sætte jer ned med en kop kaffe/ te. Selvfølgelig med forståelse for 

og hensyn til, hvad der ellers foregår i børnehaven og børnehavens daglige rytme. Det kan virke 

overvældende og forstyrrende på nogle børn, hvis I sidder flere forældre sammen og ”fylder” såvel 

det fysiske som det psykiske rum. Så vær så venlige at vise det fornødne hensyn!              

                                

Legetøj 

I Lærkehuset må børnene gerne medbringe deres eget legetøj i begrænset omfang. Ikke alt 

legetøj er lige egnet til ”børnehave brug”, det må I hjælpe børnene med at vurdere. Vi påtager os 

ikke ansvaret for medbragt legetøj, som bliver væk eller går i stykker – og det kan være en meget 

dårlig ide, at medbringe det mest elskede sovedyr! - samt legetøj med lyd. 

 

Informationer 

I garderoben er der en stor opslagstavle, hvor vi løbende fortæller om, hvad der er sket og hvad 

der skal ske. Vi benytter også denne opslagstavle som en del af dokumentationsarbejdet i forhold 

til Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.  

Husk også at se eventuelle opslag – ferieopslag, opslag om arrangementer m.m.  

Nyhedsbrev, der orienterer jer om hvad der foregår i børnehaven, udkommer ca. 4 gange om året. 

 

Børnehave hjemmeside 
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Her kan du finde vigtige oplysninger eks. Bestyrelsesreferater og Den Styrkede Pædagogiske 

Læreplan, som lige nu skyldet nye lovkrav er under revidering, klar december 2020. Denne skal 

lovmæssigt være offentlig tilgængelig og evalueres i børnehavens bestyrelse hvert 2. år.    

 

Fridage/ ferie 

Samværet med forældrene er altid det vigtigste for barnet!  Så når/ hvis I har mulighed for at holde 

en ekstra fridag eller ”bare” komme senere, håber vi, at I vil benytte jer af muligheden og nyde 

samværet med barnet. Men vi vil gerne have besked. 

Vi voksne har ret til ferie fra vores arbejde, denne ret må nødvendigvis også indbefatte børnene, 

så de kan holde ferie fra deres ”arbejde” i børnehaven! 

Før ferie/ helligdage hænger vi altid en afkrydsningsliste op, som I bedes skrive på hurtigst muligt. 

Listen skal give os et overblik over, hvor mange børn der kommer og hvad der er brug for af 

personale. Vi forsøger at tilrettelægge personalets ferie/ afspadsering efter børnefremmødet så vi 

kan bruge personaleressourcerne i hverdagen, hvor der er flest børn. Derfor er det vigtigt at I så 

hurtigt som muligt, skriver ”barnet” på diverse ferieopslag, da økonomien stiller begrænsninger for 

vores mulighed for at bruge vikar.         

 

Sygdom 

Børn med smitsomme sygdomme modtages ikke i børnehaven. Hvis jeres barn bliver sygt, vil vi 

gerne have besked, så vi kan orientere de øvrige forældre om eventuelle smitsomme sygdomme i 

børnehaven. Hvis barnet bliver sygt i børnehaven, vil vi kontakte jer hurtigst muligt. Vi modtager 

barnet igen, når det er rask og kan følge dagligdagen.   

 

Solcreme 

Når det er tiden, hvor vi skal passe på solskoldning, skal I være opmærksomme på at få barnet 

smurt med solcreme hjemmefra - over middag giver vi børnene solcreme på igen. 

 På solrige sommerdage er det hensigtsmæssigt, at barnet er iført ”dækkende” sommertøj, der 

beskytter dets sarte hud mod solen. En solhat med bred skygge yder barnets ansigt, nakke og øre 

bedst beskyttelse. 

Vi giver også børnene mulighed for at opholde sig inde mellem 12 og 15, når solens stråler er på 

sit højeste. Det er svært for os at holde styr på 44 private solcremer! Så vi vil foretrække, at 

børnehaven indkøber det. Men da det er temmelig dyrt, modtager vi selvfølgelig gerne solcremer 

(dem uden tilsætningsstoffer) til fælles brug.              

 

Overtrækssko 

For at undgå at gulvene bliver unødigt beskidte når vejret er vådt, beder vi jer om at benytte 

overtrækssko, når I går ind i børnehaven og om nødvendigt tage fodtøjet af.  

      

 

 

 

 

 

Sikkerhedsregler 

Den største frygt af alle for jer og for os er, hvis der sker noget alvorligt med jeres barn, mens det 



Side 7 af 7 

 

7 

 

er i børnehaven. For at minimere risikoen for alvorlige ulykker har vi i børnehaven nogle almene 

sikkerhedskrav, som vi vil bede jer om at respektere og hjælpe til med at opfylde. 

• Ingen plastposer i børnenes garderober. 

• Snore og bånd erstattes af velcrolukning eller elastik.   

• Cykelhjelme må kun bruges på legepladsen, når personalet beslutter det.  

• Ingen tørklæde/ halstørklæde,eller tube halstærklæder . Elefanthue/ ”halsedisse” er bedre 

og er nemmere for barnet at håndtere.  

• Det er forbudt at kravle over hegn og låger. 

• Det er forbudt at gå ud af lågen uden at følges med en voksen. 

• Tændstikker/ dolke og lignende må ikke medbringes i børnehaven. 

• Endvidere er rulleskøjter, løbehjul og skateboard ikke velegnet” legetøj” på vores legeplads. 

Se i øvrigt Lærkehusets sikkerhedsregler på hjemmesiden. 

 

Kartotekskort og Samtykkeerklæring 

Ved barnets start får I udleveret et kartotekskort, og vi vil bede jer være opmærksomme på, at I 

der blandt andet bliver bedt om at give tilladelse til at barnet må: 

• ”Deltage i badning under pædagogisk opsyn” 

 Hos os er det udelukkende sopning ved stranden og vi går ikke i svømmehallen. 

• ”Køre i privat bil” 

Vi benytter os kun af private biler i ”nødstilfælde”. Hvis vi ikke kan få fat i jer, men skønner at det 

er nødvendigt at tage i lægehuset. I øvrige tilfælde beder vi om særskilt tilladelse.  

• ”Fotograferes til institutionens hjemmeside.  

Vi vil gerne kunne bruge hjemmesiden til at vise lidt af børnenes liv i Lærkehuset frem og det 

gøres bedst med billeder af børnene i børnehaven. Der vil selvfølgelig ikke blive lagt billeder på 

hjemmesiden, hvor der fremkommer børn, der er afklædte. 

Husk at informere personalet om evt. adresse – og tlf. nr. ændringer. 

 

Lærkehusets personale  

Leder 37 timer:      Timothy J. Munslow 

Pædagog 37 timer:     Trine Skovbak Meinertz                    

Pædagog 30 timer     Simone Tjerrild 

Pædagog 30 timer:                         Pia Sepstrup  

Pædagog 30 timer     Kathrine Mikkelsen 

Pædagogmedhjælper 32 timer:    Anna Lise Andersen 

Pædagogmedhjælper tidsbegrænset 37 timer:  Jane Madsen 

Pædagogmedhjælper tidsbegrænset 37 timer:  Alberte Andersen  

 

Udover Den Frie Børnehaves faste personale kan vi i perioder have støttepædagog ansat eller 

personer i virksomhedspraktik, praktikanter fra folkeskolen og erhvervsskoler. 

Endvidere kan vi, ved særlige lejligheder og arrangementer ved personalefravær, på ture ud af 

huset med mere, have forældre til at hjælpe os – hvilket vi sætter stor pris på!         

   

  


