
 

 

  

Velkommen til  

Huset, St. Merløse 



 
 

 
 

       Indkøring 

 
Det er vigtigt for os, at både I og 

jeres barn får en god indkøring. 

Der er forskel på børn og det gør 

også indkøringen forskellig fra 

barn til barn. Derfor er det 

vigtigt, at vi har en tæt dialog 

med jer i hele 

indkøringsperioden. 

 

Den første dag er sammen med 

en af jer forældre i 

institutionen, ca. et par timer. 

Herefter aftales de næste dages 

forløb i samarbejde med 

personalet på stuen. I skal regne 

med, at der kan gå nogle dage 

hvor barnet ikke skal have så 

lange dage.  
 

Aflevering/afhentning 

 
Når du afleverer eller henter dit 
barn, skal du huske at registrere 
det. Det er desuden vigtigt, at du 
hilser på en voksen. 

Det er meget vigtigt, at du siger 
goddag og farvel til en af de 
voksne når du afleverer og henter 
dit barn. Vi vil også gerne vide 
hvis der er sket noget derhjemme. 
Har barnet sovet dårligt? Har det 
været en urolig nat? Eller andet 
der kan have indflydelse på 
barnets humør eller trivsel den 
dag.  

Vi vil selvfølgelig også fortælle jer 
hvis der er sket noget i løbet af 
dagen i institutionen. 

Aflevering 

Både i vuggestuen og i børnehaven 
skal du selv tjekke dit barn ind på 
den digitale platform ” Børn i 
Holbæk” Du kan læse mere om 
”Børn i Holbæk” her: 
https://nemboern.holbaek.dk 

Afhentning 

Hvis dit barn hentes af andre, er 
det vigtigt at vi får besked, da vi 
ellers ikke må udlevere barnet. Så 
husk at fortælle os det og skriv 
det på ”Børn I Holbæk” så vi kan 
læse det på stuens iPad. 

Dagens rytme i Huset 

Kl. 6.30-7.15  

Tilbydes der morgenmad til de 

børn der ikke har nået at spise 

hjemmefra. 

Kl. 9.00-9.30 

Holder vi samling på stuerne. Der 

vil vi ikke forstyrres, så dit barn 

skal være her inden kl. 9.00 eller 

efter 9.30. 

Kl. 9.30-11.00 

Her begynder forskellige 

aktiviteter på stuerne, både ude 

https://nemboern.holbaek.dk/FrontEnd.aspx?id=596415


 
 

 
 

og inde. Se på tavlen eller spørg 

på stuen. 

Kl. 11.00-12.00 

Vi spiser frokost og sovebørn 

puttes. De andre børn er ude og 

lege (børnehavebørn). 

Kl. 14.00-14.30 

Her spiser børnene den medbragte 

eftermiddagsmad og derefter 

leges der inde/ ude alt efter 

vejret. 

Kl. 16.00-17.00 (16.30 fredag) 

På denne tid af dagen bliver 

stuerne slået sammen i 

vuggestuen eller børnehaven. Hvis 

vejret tillader det, er vi samlet på 

en af legepladserne. 

Fri for mobberi 

Vi arbejder regelmæssigt med 

Maryfondens ”Fri for mobberi”. 

Børnehavegrupperne har hver 

deres ”Fri for Mobberi” kuffert 

som indeholder en masse 

materiale om mobberi, både til 

børn, medarbejdere og forældre. 

Hvert barn har sin egen lille 

venskabsbamse og børnene har på 

skift en stor bamse med hjem i 

weekenden plus en bog som I 

forældre skriver bansens 

”oplevelser” ned i. Det vil så blive 

læst op for de andre børn. 

Tilsvarende er der også en kuffert 

i vuggestuen.  

 Hvis I vil vide mere, så spørg 

endelig personalet. Der er også 

mange gode informationer at 

hente på Maryfondens 

hjemmeside: www.maryfonden.dk 

Fødselsdag  

Vi fejrer gerne dit barns 

fødselsdag. Vi sætter flag op uden 

for stuen og laver et fint opslag 

der fortæller hvem der skal 

fejres. Fortæl personalet hvad I 

har tænkt jer at taget med til af 

fejre fødselsdagen. Husk at tjekke 

vores kostpolitik... 

Vi kommer også gerne hjem og 

fejrer fødselsdag hos børnene. Det 

skal planlægges i god tid, så kom 

og spørg medarbejderne hvis I 

tænker på at invitere os hjem. 

Fravær og sygdom 

Det er vigtigt at I giver os besked 

hvis barnet er sygt eller holder 

fri/ferie. Vi vil også gerne vide 

hvornår jeres barn er raskt igen 

efter sygdom. Sygemelding og 

raskmelding sker på ”Børn i 

http://www.maryfonden.dk/


 
 

 
 

Holbæk” eller ved at ringe til 

barnets stue. 

Mad og madpakker 
 

Huset tilbyder morgenmad til de 

børn der ikke kan nå at spise 

hjemmefra. Det kan f.eks. være 

havregryn, havregrød, knækbrød 

eller cornflakes.  

Alle børn skal selv medbringe 

frokost og en 

eftermiddagsmadpakke. Der 

serveres vand til maden.  

Forslag til eftermiddagsmad:  

 

Boller, små brød, pølsehorn, 

pizzasnegle og pizzastykker, 

suppleret med grønt. Det kan 

være gulerodsstave, et stykke 

agurk, slikærter, cherrytomater, 

et stykke majskolbe, råkost eller 

lignende. Lidt frugt – æble, 

banan, pære, blomme, fersken, 

nektarin, melon, vindruer, kiwi, 

kirsebær, jordbær, rosiner eller 

frugtpålæg, så bliver det et 

lækkert måltid! 

Sovemuligheder  

I vuggestuen findes der 

barnevogne og krybber. Hvert 

barn har sig egen barnevogn eller 

krybbe med dyne, pude, sele og 

sengetøj. Barnet sover altid med 

sele. Alle børnene sover udenfor 

eller i vuggestuens kølige 

krybberum. 

I børnehaven er der soverum til de 

børn der har brug for at sove til 

middag. Her er der også dyner, 

puder og sengetøj. Via ” Børn i 

Holbæk” kan du se hvornår dit 

barn er faldet i søvn og hvornår 

det er vågnet. 

Skiftetøj  

Det er praktisk, at dit barn har tøj 

med og på der kan tåle at blive 

brugt. Vær opmærksom på at 

tøjet passer i størrelsen og til 

årstiden – fra inderst til yderst. 

Husk skiftetøj, regntøj og sutsko 

og vær opmærksom på, at snore 

seler, fastsiddende hætter m.m. 

kan være farlige for dit barns 

sikkerhed. Der er kurve til 

skiftetøj i børnenes gardarober. 

Medbragt legetøj 

Dit barn må gerne medbringe 

legetøj hjemmefra, men det er på 

eget ansvar. 



 
 

 
 

Snak med dit barn om at måske 

ikke skal være ynglingslegetøjet 

der skal med. Det kan blive væk 

eller gå i stykker. 

Egne cykler, skateboards, løbehjul 

og rulleskøjter må ikke benyttes i 

institutionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Huset St. Merløse  

Holbækvej 36 

4370 St. Merløse 

Pædagogisk leder 

Susanne Pedersen 

Telefon: 72 36 60 85 

e-mail: sped@holb.dk 


