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Børnehuset Midgård 



 
 

 
 

Opstart og indkøring 

 
En god start er vigtig for et lille 
barn. Når jeres barn starter hos 
os, udfylder I et elektronisk 
stamkort på Aula, så vi har alle 
relevante oplysninger om jer og 
jeres barn. Alt skriftligt materiale 
fra os, vil komme til jer via AULA. 
Her vil I finde nyhedsbreve, 
referater, beskeder om 
sygdomsudbrud blandt børnene, 
tilbud om samtaler, osv. Desuden 
kan I på Aula læse om, hvilken 
aktiviteter jeres børn har lavet i 
løbet af dagen, samt se billeder af 
jeres børnenes dagligdag. 

I skal have et Uni-login for at 
komme på Aula.dk. I kan se 
hvordan på Holbaek.dk, hvor I 
også kan finde en vejledning. Til 
smartphone kan I downloade 
appen Aula. Efter I har været 
logget ind første gang, kan I 
fremadrettet benytte jeres 6-
cifret kode eller fingeraftryk til at 
logge på Aula. 

Vi vil opfordre jer til at komme på 
besøg inden opstart, for at se 
vores hus og besøge den stue dit 
barn skal gå på. Her er der også 
mulighed for en snak med 
personalet og du får kendskab til 
Aula og at dit barn og du som 
forælder lærer stedet at kende.  

I må meget gerne tage initiativ til 
en aftale om opstart med 
personalet på stuen. Hvis det er 
jeres første opstart i et dagtilbud, 

anbefaler vi som 
tommelfingerregel, mindst 3 dage 
og gerne 5 dage til opstart. 

Hvis jeres barn er ked af det, kan 
det være svært at gå. Vi har 
erfaring med at det er bedst I går 
hurtigt. Vi skal gøre alt, hvad vi 
kan for at trøste barnet. Er barnet 
meget ked af det, ringer vi til jer 
og afgør i fællesskab, hvad vi skal 
gøre. I er altid velkomne til at 
ringe i løbet af dagen og høre 
hvordan det går. 
Snak gerne med stuen, om der er 
tidspunkter der er mere 
hensigtsmæssige at aflevere jeres 
barn på end andre. 

Husk at der kan være 
informationer der er gode for 
personalet at få når I afleverer 
jeres barn, f.eks. hvis jeres barn 
har sovet dårligt om natten, ikke 
har spist så meget morgenmad og 
lignende. Dette kan også skrives 
ind på Aula (Ipad i garderoben). 
Det er meget vigtigt, at du altid 
siger farvel til én af de ansatte og 
tjekker dit barn ud via Aula (Ipad i 
garderoben) inden du går hjem 
med dit barn. 

Når jeres barn begynder i 

vuggestue eller børnehaven skal 

det lære en masse nye børn og 

voksne at kende. Jeres barn skal 

vænne sig til at undvære dig eller 

en dagplejer, som ellers har været 

fast holdepunkt. Inden jeres barn 



 
 

 
 

starter, er det derfor godt, hvis I 

har været på et eller flere besøg, 

så jeres barn har nået at danne sig 

et indtryk af vuggestuen eller 

børnehaven. I vil sikkert opleve, 

at pga. de mange indtryk bliver 

jeres barn hurtigere træt end 

sædvanlig. Prøv derfor at gøre de 

første dage så korte som 

muligt. Hvis jeres barn er ked af 

det, når I går, er I velkomne til at 

ringe i løbet af dagen og høre 

hvordan det går. 

Hvis jeres barn har noget specielt 

legetøj eller sut, som trøster og 

giver tryghed, så medbring det 

gerne. 

Ca. 3 måneder efter jeres barns 
opstart i Midgård vil I blive tilbudt 
en forældresamtale, hvor vi 
fortæller om jeres barn hverdag 
og om hvordan jeres barn trives. 
Samtidig har I mulighed for at 
fortælle om jeres oplevelse af 
opstarten og stille spørgsmål til 
os. 

 

 

 

 

Aflevering og afhentning 
 
Det er vigtigt for os, at dit barn 
føler sig tryg, både ved aflevering 
om morgenen og afhentning om 
eftermiddagen. 

Aflevering 

Når I afleverer jeres barn om 

morgenen, er det vigtigt, at man 

lige siger god morgen til en af de 

voksne i vuggestuen eller  

børnehaven. I skal selv tjekke 

jeres barn ind elektronisk hvor I 

skriver tidspunkt på hvornår I 

forventer at afhente igen, samt 

skrive hvem der henter, da vi 

ellers ikke må udlevere jeres 

barn. Det er også vigtigt for os at 

vide, om der er sket noget 

derhjemme. Dette kan skrives som 

besked når der bliver tjekket 

ind. Det kan være at jeres barn 

har sovet dårligt, kommet for sent 

i seng eller andet. 

Vi vil ligeledes fortælle/skrive 

til jer hvis der er sket noget i 

løbet af dagen i institutionen.  

Vi henstiller til at I kommer senest 

klokken 9.00 hver dag, med 

mindre andet er aftalt. Det er af 

hensyn til dit barns deltagelse i 

dagens aktiviteter og leg med de 

andre børn. Har du behov for at 

møde senere en dag, kan du 



 
 

 
 

selvfølgelig aftale dette med 

personalet. 

 

Afhentning 

Vi lærer børnene at rydde op, når 

de er færdige med en leg. Vi 

håber I vil respektere dette, så I 

giver jeres barn tid til oprydning, 

når I henter det. 

Det er meget vigtigt, at du altid 

siger farvel til én af de voksne i 

vuggestuen eller børnehaven, 

inden du går hjem med jeres barn, 

og HUSK at får tjekket ud når i går 

hjem.  

Husk at rydde op i dit barns 

garderobe hver dag - sæt sko op 

på hylden, tag pinde, sten mm. 

med hjem eller smid det ud, det 

vil være en store hjælp for 

personalet og rengøringen. 

Corona Pandemien. 

Under pandemien kan vores 

hverdag, godt se lidt anderledes 

ud. Der vil ikke blive serveret 

morgenmad i Midgård, dog må 

man gerne have sine egen 

morgenmad med hjemmefra indtil 

kl. 7:30, hvor vi går på stuerne. 

Vuggestue og Børnehave er opdelt 

om morgen. Vuggestuebørnene 

skal afleveres ved døren til 

Gimlestue og børnehavebørnene 

skal afleveres ved døren til 

Jættestue i tidsrummet 6:30 – 

7:30. Efter kl. 7.30 skal børnene 

afleveres på deres repetitive stuer 

ved indgangsdøren til stuen.  

Vi vil også være mere ude end vi 

plejer, så det er en god ide at 

have tøj med/på til 

vejrforholdene. Det er derfor en 

god ide at have rigeligt med 

skiftetøj med. Alle gerdarober 

skal tømmes hver fredag, hvilket 

personelt gør, da forældrene ikke 

må komme ind i Midgård pga. 

smitterisiko. Ved indkøring af nye 

børn kan der laves en aftale med 

personalet om at være med som 

forældre indenfor i Midgård.  Alle 

forældre skal bære MUNDBIND i 

Midgård.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dagens rytme i Midgård 

De planlagte aktiviteter varierer 

meget ift. årstider, 

aktivitetsforløb, antal børn og 

personale på stuen mv.  

Der er også en forskel mellem 

vuggestuen og børnehaven, men 

også de enkelte stuer imellem. En 

mere detaljeret oversigt over 

netop jeres barns stue aktiviteter, 

kan findes på AULA eller ved 

døren til stuen.  

 

Vuggestuen 
Kl. 6.30 åbner Midgård og det er 

muligt at spise morgenmad indtil 

kl. 7.30 

Kl. 7.00 Børn og voksen går på 

stuerne, de forældre som kommer 

med deres børn, skal have lov til 

at komme stille og roligt ind på 

stuen og få givet de informationer 

som de skal. 

Kl. 9.00 Der bliver serveret en 

formiddagsmad. Derefter går vi på 

legepladsen eller leger på 

stuerne. 

Kl. 11.00 spiser vi madpakker 

stuevis. 

Kl. 11.45 Puttes der børn og 

personalet afvikler pauser/ordner 

praktiske ting. 

Kl. 14.00 samles vi på stuerne og 

spiser eftermiddagsmad. Børnene 

får tilbudt maden efter kl. 14 eller 

alt efter hvornår de vågner. 

Kl. 16.00 er vi ude. Børnene fra 

børnehaven og vuggestuen samles 

på vuggestuens legeplads.  

Kl. 16.30 samles de 

tilbageværende børn på en af 

stuerne i børnehaven.   

Kl. 17.00 Lukker Midgård (fredag 

dog kl. 16.30). 

 

Børnehaven 
Kl. 6.30 åbner Midgård, og det er 

muligt at spise morgenmad indtil 

kl. 7.30 

Kl. 7.30 går børnene på stuerne, 

Børnene har mulighed for at lege 

på tværs af huset. Forældre 

kommer med børn som skal have 

lov til at komme stille og roligt ind 

på stuen og få givet de 

informationer som de skal. 

Kl. 9.00 - 9.30 er der 

formiddagsmad. I dette tidsrum, 

vi holder samling på de respektive 

stuer, hvor vi taler om hvor mange 

er vi i dag og hvem der mangler af 

børnene. Vi taler om hvilken 

ugedag, dato, måned, årstal og 



 
 

 
 

årstid det, og ugens rim/remse og 

sang.  

Kl. 9.30 - 11.00 Der vil være 

aktivitet/lege på legepladsen eller 

på stuerne. Ture ud af huset med 

børnene. Nogle dage er der 

mulighed for at stuerne går i 

multirummet og lave en masse 

DGI-bevægelse. Dette går på skift 

på stuerne.   

Kl. 11.00 spiser vi madpakker 

stuevis. 

Kl. 12.00 er vi på legepladsen, 

nogle skal sove og personalet 

afvikler pauser/ ordner praktiske 

ting.  

Vær i den forbindelse opmærksom 

på, at vi går ud i alt slags vejr og 

det derfor er vigtigt, at være 

opmærksomme på, hvilket slags 

tøj dit barn har på/med i tasken, 

så det passer til vejret den 

pågældende dag. 

Kl. 14.00 samles vi på stuerne og 

spiser eftermiddagsmad og leger 

derefter på stuen eller går ud på 

legepladsen igen. 

Kl. 16.00 samles alle de 

tilbageværende børnehavebørn og 

voksne og leger sammen. Er vi ude 

samles vi alle på vuggestuens 

legeplads. 

Kl. 16.30 Er vi inde samles 

vuggestuebørnene og 

børnehavebørnene med de 

voksne, på en af stuerne i 

børnehaven.  

Kl. 17.00 Lukker Midgård (fredag 

kl. 16.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Mad i Midgård 

Midgård følger Område Kildedam´ 

kostpolitik. 

Morgenmad 

I tidsrummet 6.30-7.30 tilbyder vi 

morgenmad som kan bestå af 

havregrød med smørklat og evt. 

lidt sukker, havregryn, rugbrød 

med smør og eventuelt smøreost. 

Dertil kan børnene få et 

glas mælk. 

Formiddagsmad  

Alle i børnehaven får et stykke 

knækbrød og vand om 

formiddagen, som forældrene 

skiftes til at tage med. 

I vuggestuen får de et stykke 

rugbrød med smør og vand til. 

Derudover kan forældrene 

beslutte at lave en frivillig 

frugtordning til stuen.  

Frokost 

Vi spiser frokost kl. 11.00. 

Børnene medbringer selv deres 

madpakke og der er vand til 

maden. Madpakkens indhold er 

forældrenes ansvar.  

Eftermiddagsmad 
Vi spiser eftermiddagsmad kl. 14. 

Børnene medbringer selv 

eftermiddagsmaden i en særskilt 

madkasse eller pose. Vi anbefaler 

et stykke groft brød sammen med 

frugt eller grønt til 

eftermiddagsmaden, da børnene 

tit er sultne på det tidspunkt.   

Madpakken 

Vi opfordrer til at madpakken er 

sund og varieret, og at madpakken 

er nem at spise. Det betyder bl.a. 

at maden skal være spiseklar, 

f.eks. ostehaps, mandariner og æg 

skal være ”udpakket”. Vi 

anbefaler, at I medbringer to 

madpakker, en til frokost og en til 

eftermiddagsmaden. Vi henstiller 

til at madpakken ikke indeholder 

yoghurt, müslibar, kiks og 

mælkesnitter og at der ikke er 

juice, saft e.l. i drikkedunken. 

Figenstænger, tørret frugt og 

rosiner er dejligt at få med i 

madpakken en gang i mellem.  

På grund af kvælningsfare må de 

yngstes (vuggestuebørnenes) 

madpakker ikke indeholde nødder, 

mandler og rå gulerødder. Vi har 

desværre ikke ressourcer til at 

varme mad. 

Mangler I inspiration til den sunde 

madpakke er I velkomne til at 

spørge personalet. Der kan også 

findes inspiration på 

www.altomkost.dk  

http://www.altomkost.dk/


 
 

 
 

Fødselsdag  

Når jeres barn har fødselsdag, 

fejrer vi det på stuen. Barnet får 

fødselsdagsflag og lys på bordet og 

vi synger fødselsdagssang og 

hygger os med det som jeres barn 

har medbragt. 
I er også velkomne til at lave 

andre aftaler, for at fejre jeres 

barns fødselsdag. 

 

Børnene må meget gerne 

medbringe grønt, boller eller 

kage. Tal gerne med personalet 

om ideer til sundere kager, frugt 

og grønt m.m. Ifølge 

sundhedsstyrelsen anbefales max 

50 gr. sødt om ugen til børn under 

3 år, og derfor henstiller vi til, at 

kage kun bliver medbragt til 

fødselsdage i børnehaven. Det er 

også muligt at blive inspireret til 

festlige sunde måltider på 

internettet, f.eks. på: 

www.6omdagen.dk/frugtfest  

 

Vi henstiller til at børnene ikke 

serverer følgende: 
Slik, chips, is, flødeboller, 

mælkesnitter, yoghurt, sodavand 

og kage med slik eller meget 

glasur på. Det er for at nedbringe 

mængden af søde sager i jeres 

børns hverdag og for at sikre, at I 

som forældre har indsigt i, hvad 

jeres børn spiser i løbet af dagen.  

 

Hvis I ønsker at holde fødselsdag 

privat i eget hjem, vil vi gøre 

opmærksom på at uddeling af 

fødselsdagskort, hvis det ikke er 

til alle børn på stuen, ordnes 

uden om Midgård. 

 

Fravær og sygdom 

Holder jeres barn fri eller er syg, 

vil vi MEGET GERNE have at I 

skriver til os via AULA, fremfor at 

ringe til os. Det vil betyde, at vi 

kan blive sammen med børnene i 

den aktivitet vi har, uden at vi 

skal rejse os for at modtage en 

besked via telefonen. Hvis der er 

tale om smitsomme sygdomme, 

laver vi et opslag på Aula. Af 

hensyn til planlægning vil vi 

meget gerne vide besked ved 

fravær. 

Hvis jeres barn bliver sygt i løbet 

af dagen, vil vi ringe til jer. Ved 

sygdom kan barnet først komme 

tilbage i Midgård, når jeres barn 

er rask nok til at følge dagligdagen 

– og der ikke længere er risiko for 

at smitte de andre børn. 



 
 

 
 

Medicin 
Personalet giver ikke børnene 

medicin, f.eks. penicillin, 

smertestillende eller lignende. 
Er der tale om en kronisk sygdom, 

som kræver at der gives medicin, 

vil personalet naturligvis give 

denne medicin. Det er vigtigt, at 

proceduren omkring pågældende 

medicin er nøje beskrevet af egen 

læge og at instruktion gives af 

forældrene. 

Vi henviser til de gældende 

retningslinjer fra 

Sundhedsstyrelsen ”Smitsomme 

sygdomme hos børn og unge”. 

 

Sovemuligheder  

God søvn er en vigtig del af 

hverdagen. Søvnen har en vigtig 

funktion for barnets udvikling. 

Derfor har vi i Dagtilbud Kildedam 

fokus på at skabe de bedst mulige 

rammer for at tilgodese børnenes 

behov for god søvn. 

De fleste vuggestuebørn sover en 

eller to gange i løbet af dagen. 

Der er mulighed for at sove i 

krybber eller i barnevogn, som 

står i en lukket liggehal. For de 

større børn vil der være mulighed 

for at sove på små senge i et 

soverum. Børnene der sover i 

krybber eller barnevogn er 

fastspændt i godkendte 

barnevognsseler og tilses ofte i 

liggehallen. Vi har krybber og 

barnevogne, senge og sengetøj. 

Barnet har sit egen sengesæt, som 

barnet låner så længe de sover i 

vuggestuen eller børnehaven. 

Bruger jeres barn sut, bamse, klud 

osv. skal i selv medbringe det. 

Børnehavebørn som stadig har 

behov for et hvil, sover på små 

senge i vores soverum. Det vil 

være muligt at sove mellem kl. 12 

og 14. Hos de børn der sover inde, 

sidder der altid en medarbejder 

ved børnene den første halve 

time. Er der børn der ikke er 

faldet i søvn efter en halv time, 

får de lov til at gå ud og lege på 

legepladsen.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Årets gang og traditioner  

I Midgård har vi flere traditioner, 

nogen har personalet ansvaret for, 

andre har forældrerådet ansvaret 

for. 

Maddage i børnehaven 
Hver stue har ca. 1 gang om 

måneden maddag. Alle børn tager 

lidt med til et fælles måltid. Vi 

tilbereder maden sammen med 

børnene og det er tit mad som 

børn ikke har smagt før. Børnene 

er også med til at dække bord og 

gøre det hyggeligt. Det er noget 

alle børn deltager med glæde i. 

Fastelavn  

Børnene kommer udklædte, hvis 

de har lyst. Vi slår katten af 

tønden. Der bliver kåret en 

kattedronning og kattekonge. Når 

alt dette er overstået, spiser vi 

indholdet af tønden. 

Sankt Hans 

I Midgård fejrer vi Sankt Hans ude 

ved vores bålplads. Mens heksen 

brændes af, synger børn og voksne 

midsommervisen og andre sange.  

Sommerfest 
Hvert år holder vi sommerfest i 

Midgård. Vi starter festen på 

stuerne, hvor der vil foregå en 

eller anden form for aktivitet. 

Herefter spiser vi sammen. Hver 

familie medbringer selv deres 

egen mad. Efter maden vil der 

være fælles familieaktiviteter på 

legepladsen. Sommerfesten en 

oplagt mulighed for at hygge og 

snakke med de børn og voksne, 

som dit barn til dagligt er sammen 

med. 

Forældrehygge til jul  

Denne dag har forældre mulighed 

for at opleve Midgård sammen 

med børnene. Kan forældrene 

ikke deltage, er en onkel som 

tante eller en nabo selvfølgelig 

også velkomne. Det handler i bund 

og grund bare om, at børnene får 

et par hyggelige timer med en de 

holder af, samtidig med at vi 

pynter Midgård med masser af 

julepynt. Forældrene er 

velkommen til at medbringe 

boller/brød til kaffen samt 

julestads til julepyntningen. Julen 

er hjerternes tid. Og det er den 

også i Midgård. Derfor laver de 

ældste børn luciaoptog i 

Midgård.   

Julefrokost 

Lige inden vi går på juleferie 

holder vi en julefrokost for alle 

børnene. Her medbringer alle 

børn noget mad som vi laver i 

fællesskab. 



 
 

 
 

Bedsteforældre plantedag 
Forældrerådet inviterer 

bedsteforældre til kaffe og 

hyggeligt samvær. Denne dag har 

bedsteforældre mulighed for at 

opleve Midgård sammen med 

børnene. Kan bedsteforældrene 

ikke deltage, er en onkel, tante 

eller nabo også velkomne til at 

have nogle hyggelige sammen med 

børnene hvor vi i fællesskab 

planter medbragte blomster og 

planter på Midgårds legeplads.   

 

Solcreme 

Børnene skal være smurt ind i 

solcreme på hele kroppen 

hjemmefra. Efter madpakkerne 

eller middagsluren smører vi efter 

med solcreme på udsatte steder 

på kroppen. Vi bruger den faktor 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, 

minimum faktor 15, og vi køber 

solcremer som er i vores 

indkøbsaftaler i Holbæk 

Kommune. 

 

 

 

Forsikring af dit barn 

Holbæk kommune har ingen 

forsikringer, der dækker dit barns 

skader eller eventuelle skader dit 

barn kommer til at forvolde. Vi 

opfordrer derfor til, at du/i sikrer, 

at jeres barn er forsikret i eget 

forsikringsselskab hvis uheldet 

skulle være ude. 

 
 
Hilsen fra forældrerådet i 
Midgård 
 
Vi vil gerne byde jer velkommen 
til Midgård, med en hilsen fra 
forældrerådet. Forældrerådet er, 
så vidt muligt, bestående af en 
forældrerepræsentant fra hver 
stue, to medarbejdere og den 
pædagogiske leder. I vil altid 
kunne se aktuelle medlemmer og 
kontaktoplysninger på tavlen ved 
hovedindgangen.  
 
Forældrerådet mødes 4 til 6 gange 
årligt. Disse møder danner 
grundlag for vores arbejde. Et 
forældreråd tager ikke 
beslutninger, men vi tages med på 
råd i alle tænkelige 
forhold omkring Midgård. 
F.eks. strukturændringer,  
madordning, gennemgang af 
budget og evalueringer 
af forældrearrangementer.  
 



 
 

 
 

Derudover:  
 
• Inviteres vi til 
ansættelsessamtaler  
• Arrangerer i bedsteforældredag  
• Arrangerer vi forældrekaffe  
• Har vi ofte oplæg med på 
forældremøder  
 
Der holdes valg til forældrerådet 
hver år i maj, og vi glæder os altid 
over nye medlemmer. Hvis du har 
spørgsmål, eller et 
overordnet emne du gerne vil 
have, debatteret på et af vores 
møder, håber vi meget, at du 
vil kontakte en af os. Vi håber at 
jeres familie vil falde godt til 
i vores børnehus.  
 
Venligst  

Forældrerådet i Midgård  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnehuset Midgård 

Tølløsevej 66 

4340 Tølløse 

Pædagogisk leder 

Jeanette Andresen 

Telefon: 72 36 35 10 

e-mail: jea@holb.dk 


