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Introduktion 
 

”Velkommen i Vipperød Børnegård!” Sådan har vi i årenes løb inviteret mange børnefamilier indenfor og 

hver gang er glæden og forventningen lige stor – vi håber det er gengældt. 

 

Når vi nu også gerne vil tage rigtig godt imod jer, så hænger det bl.a. sammen med, at vi oplever det 

som en stor tillidserklæring, at vi bliver delagtiggjort i omsorgen for dit barn. Den tillid vil vi forvalte 

med omhu og udbygge gennem det kommende samarbejde. 

 

I tiden, der kommer, vil vi lære hinanden bedre at kende, men vi vil godt allerede nu præsentere dig for 

de tanker, vi på forhånd har gjort os omkring en hverdag sammen med os. 

 

I denne folder kan du læse mere om selve opstar-

ten i Vipperød Børnegård – lige fra det første møde 

til den første afsked – med alle de glæder og be-

kymringer, der kan følge med. 

  

Du får også lejlighed til at få et kort indblik i hver-

dagen og nogle af de praktiske oplysninger, som 

kan være gode at kende og måske senere genopfri-

ske. Vi ved godt, at vi har meget på hjertet og ikke 

alt har fundet plads på disse sider, men du er altid 

velkommen til at kontakte os med spørgsmål. 

 

Endelig kan du læse om de tanker vi gør os om-

kring det kommende samarbejde. Vi ved godt at samarbejde bygger på gensidige og afstemte forventnin-

ger, så vi synes det er vigtigt, at vi så tidligt som muligt får godt gang i dialogen. Vend endelig tilbage 

med de spørgsmål, kommentarer og forventninger du måtte have til det fremtidige samarbejde. 

 

Bagerst i folderen kan du bl.a. læse mere om hvor du kan søge mere information samt hvor du kan 

henvende dig, når behovet opstår. 

 

God fornøjelse med folderen og rigtig hjertelig velkommen i Vipperød Børnegård! 

 

 

 

Flemming Olesen 

pædagogisk leder 
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Den første tid 
 

Det første møde – kom på besøg! 

Når dit barn har fået anvist en plads i Vipperød Børnegård, så plejer vi at aftale et tidspunkt for et be-

søg i Børnegården, hvor du får lejlighed til at se omgivelserne og tale med personalet. Kender du os alle-

rede i forvejen, kan det måske virke overflødigt med et besøg, men overvej alligevel om det ikke giver god 

mening med et kort visit. Vi forandrer os hele tiden, ligesom I kan have ændrede behov, som vi kan 

have glæde af at kende på forhånd. 

 

Den første dag… 

Det er naturligvis forskelligt hvordan opstarten 

bedst tilrettelægges for dit barn, men vores fokus er 

altid det samme – det handler om tryghed! Vores 

fælles bestræbelser på en god opstart handler om at 

blive fortrolige med hinanden og vise dit barn, at det 

er fint og trygt at være sammen med os i Vipperød 

Børnegård.  

De første dage kan f.eks. være kortere besøg i Børne-

gården sammen med dig/jer, hvor I sammen får en 

fornemmelse af hverdagen. Her vil det også være 

muligt at indlægge en kort stund, hvor du tager af-

sked med dit barn og gør et ærinde eller lignende. Men vigtigst af alt, så bygger opstarten på en aftale 

med personalet, der er parat til at vejlede i, hvordan behovet bedst kan imødekommes. Hos os handler 

det ikke om ”indkøring af barnet”. Det handler om, at vi gerne vil skabe en god tilknytning. 

 

Den første afsked – og alle de efterfølgende! 

Nye situationer kan være udfordrende, men behøver bestemt ikke være det! I mange tilfælde kommer 

det an på situationen og hvor forskellig den er fra tidligere erfaringer. Har dit barn aldrig prøvet at blive 

afleveret i andres varetægt før, så kan udfordringen måske være lidt større. Heldigvis kan ”det nye” læ-

res, og inden længe er det blevet en vane – vores opgave, som voksne, er at gøre det til en god vane med 

gode erfaringer.  

I begyndelsen, når du skal overdrage dit barn i vores varetægt, er det en ny situation for jer. Nogle børn 

oplever adskillelsen tydeligt og reagerer kraftigt fra første færd, mens alle børn på et eller andet tids-

punkt vil opleve perioder, hvor afskeden er vanskelig. Det er helt naturligt - en sund reaktion. 

Som forældre kan det opleves som noget af det vanskeligste at skulle efterlade sit barn, når det er aller-

mest ulykkeligt og helst vil være sammen med dig. Dette er vel i grunden også helt naturligt. Så hvor-

dan kan vi sammen få en god situation ud af en, der kan opleves som svær?  
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Det handler om at skabe tryghed – for dit barn og for dig. At lade personalet varetage omsorgen kræver 

både tillid og voksenstyrke. Personalet har heldigvis mange gode erfaringer at trække på, så lad os tale 

sammen og finde de bedste løsninger. Med de rette aftaler og kendskab til hinanden mindskes udfor-

dringen. 

 

Den første samtale 

Vi sætter pris på den daglige kontakt med dig. Det er dog ikke i den korte daglige dialog, at vi kommer 

tæt på hinanden og skaber grundlaget for det gode samarbejde. Derfor kan du forvente at blive inviteret 

til en ”godt-begyndt-samtale” efter en kort opstartsperiode – typisk indenfor de første 3 måneder. 

Her har du og stuens personale mulighed for at drøfte opstarten, dagligdagen, pædagogikken og samar-

bejdet. Derfor er det også vigtigt, at du bruger lidt tid på at tænker over, hvordan du oplever hverdagen, 

samt hvordan dit barn trives og udvikler sig. 

Du er ekspert i dit barn, mens medarbejderne har et fagligt fokus på, hvordan fællesskabet bidrager til 

dit barns læring samt dit barns muligheder for at bidrage til fællesskabet. Det afgørende er, at de to 

perspektiver ”taler sammen”, så vi i fællesskab udvikler det bedste børneliv for dit barn. 
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Hverdagen i børnehøjde 
 

Morgenmad 

En aktiv dag i dit barns liv kræver energi, så en god start på dagen er morgenmaden sammen der-

hjemme. Så er I klar til dagens eventyr. Vi oplever faktisk, at når børnene møder ind i Børnegården vel-

udhvilede og med fyldte maver, så giver det dem en rigtig god start på dagen. De er klar til at møde ven-

nerne. 

Hvis dit barn af en eller anden grund ikke har fået 

spist en god morgenmad hjemmefra, så hjælper vi 

gerne med at finde en plads på stuen, hvor den 

medbragte morgenmad kan spises. Børn, der mø-

der ind efter kl. 8.00, forventes at have spist mor-

genmad. 

 

Beskeder 

Vi lægger vægt på den gode kontakt i hverdagen, og 

mange beskeder er vigtige for samarbejdet og den 

gode hverdag for dit barn. Men for at det skal blive 

rigtig godt, er der alligevel et par opmærksomheds-

punkter, der kan hjælpe os med at gøre hinanden gode, så du får det dagtilbud dit barn fortjener: 

• Afsæt tid – forvent altid at personalet er optaget af arbejdet med børnene. Afbrydelser rammer 

børnene og kan give uro, men de kan naturligvis være nødvendige - i rette øjeblik. 

• Overvej om beskeden kan gives til en anden, der måske har bedre tid. Jo flere du ”kan” tale 

med, desto mere imødekommende vil du opleve børnehaven. 

• Er det vigtigt? Kræver det tid og nærvær? Så skal du måske i stedet få afsat tid til en samtale 

med personalet? 

• Skriv korte praktiske beskeder i Aula – de kan hjælpe os til at hjælpe dit barn. 

• Lad os vende tilbage. Er tiden knap lige nu, så læg en besked om at vi gerne må ringe tilbage, 

når det er mere belejligt. 

 

En god start på dagen 

Der er mange måder at få en god start på dagen, og i Børnegården har vi erfaring med rigtig mange for-

skellige. Ikke to dage er ens. Ikke to børn reagerer på samme måde. Vi er her for at tage godt imod – er I 

klar til at tage afsked? 
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Når de voksne er afklarede, så hjælper vi børnene til at navigere og finde ro og tryghed i den situation vi 

bringer dem i. Kan dit barn selv bestemme om det vil i dagtilbud eller ikke? Når valget nu er dit, og du 

er tryg ved dit valg, så bliver dit barn det også. 

Afsæt gerne god tid om morgenen til overgangen fra hjem til dagtilbud, men træk ikke afskeden i lang-

drag. Det signalerer usikkerhed og viser dit barn, at du som voksen har det svært med situationen – det 

hjælper ikke dit barn, men er i stedet et udtryk for dit behov. 

 

Når du tager beslutningen om at sige farvel, så stå ved den og vis dit barn, at det er ok. Personalet vil 

gerne tage imod og hjælpe – fortrinsvis på stuen, så resten af børnegruppen ikke lades alene tilbage. Så 

har vi samtidig en indgang til at skabe en god legerelation, hvis dit barn ikke blot gør det helt af sig selv. 

Hvis afskeden en enkelt gang har været svær, så husk, at det er en sund og normal reaktion på, at I 

som familie gerne vil være sammen. Men husk også på, at når I har sagt farvel, så er dit barn oftest i 

fuld gang med dagens spænde udfordringer inden der er gået 5 minutter. Det gælder især for børn, der 

ikke skal bekymre sig om, hvor vidt mor/far nu også er ok med situationen.  

Det er i øvrigt altid muligt at ringe til os lidt op ad dagen og få vished for, at dit barn har det godt. 
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Frokostordning/frugt 

I Vipperød Børnegård har vi frokostordning. Det er forældrene, der hvert andet år tager stilling til om 

ordningen skal fortsætte. Forældrerådet har besluttet, at vi har egenproduktion i 2021/22 ligesom ef-

termiddagsmaden er inkluderet. I vuggestuen får børnene tillige frugt af Børnegården om formiddagen.  

Hos os er måltiderne er meget mere end blot indtag af føde. Det er en pædagogisk aktivitet, som vi bru-

ger forholdsvis meget tid på. Derfor skal der være kvalitet i måltidet! Udover fokus på den sunde økolo-

giske mad, så bruger vi måltiderne til at arbejde med sprog, relationer, motorik, opmærksomhed og na-

turligvis børnenes almene personlige udvikling. 

Vi sørger for at maden er varieret med mulighed for at dit barn kan blive mæt og samtidig få udvidet 

sine erfaringer med forskellige retter og smage. 

 

Søvn/hvil 

I Børnegården har vi barnevogne/krybber til de mindste og små senge/soveposer til de lidt større børn, 

der har behov for et hvil i dagens løb. I overgangsperioden, hvor dit barn er ved at være klar til at slippe 

middagsluren, kan det måske give god mening at sove hver anden dag – det er i alle tilfælde noget, vi 

aftaler med dig, med udgangspunkt i dit barns behov. 

Da søvnen er vigtig for dit barn, er det også et emne, der af og til fylder i dialogen mellem forældre og 

personalet. Til at understøtte denne dialog har vi gået mere i dybden med emnet her:  

https://dagtilbudkildedam.holbaek.dk/media/22535505/sov-godt.pdf 

 

Garderoben 

Børnegården er også dit barns rum til udfoldelse. Her har vi en aktiv hverdag, hvor vi eksperimenterer, 

øver og udforsker omgivelserne. Det kan ses på garderoben. Dit barn har derfor brug for tøj, der er til-

passet behovet gennem hele denne aktive hverdag – året rundt. 

Dermed bliver dit barns garderobe et væsentligt omdrejningspunkt for en god og lærerig hverdag i bør-

nehaven og et vigtigt sted, hvor du som forældre kan bidrage til det gode samarbejde omkring dit barn.  

 

• Tag garderobetasken med hjem. Hver dag, når du henter dit barn, skal garderobepladsen tøm-

mes, så vi kan gøre rent og opretholde et sundt indeklima.  

• Hold orden i garderobetasken hver dag – så ved du også om der evt. mangler noget. 

• Skriv navn og ”stue” i tøjet. Dit barn bruger garderoben aktivt og vi gør en indsats for at hjælpe 

med at holde styr på stumperne, men vi bruger ikke den pædagogiske tid på at lede efter for-

svundet tøj. Når vi finder tøj med navn i, så kommer det tilbage på rette plads igen. Vi ved godt 

at det er både dyrt og irriterende at miste tøj, så her er et punkt hvor lille indsats giver stor ef-

fekt. 

  

https://dagtilbudkildedam.holbaek.dk/media/22535505/sov-godt.pdf
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Når vi kan finde det rigtige tøj i garderoben, kan vi hjælpe dit barn. Faktisk er det med til at give en god 

hverdag for alle børn, når personalet ikke spilder tiden med at lede efter passende påklædning. Det kan 

naturligvis smutte i en travl hverdag, men 

fortvivl ikke. Hvis vi ikke kan finde noget tøj 

til dit barn, fordi det mangler eller alt er 

vådt, så skal vi naturligvis nok ringe efter 

dig med det samme, så du kan komme forbi 

med noget til os. 

Beklædning er også pædagogik. Tal med 

personalet om hvilken beklædning, der er 

hensigtsmæssig for at netop dit barn kan 

lære at komme på toilettet, udforske omgi-

velserne sikkert både inde og ude eller øve 

sig i at klæde sig selv på eller skifte når be-

hovet opstår. Det giver god læring og trivsel i 

hverdagen for dit barn. 

 

 

Legetøj 

Børnene må som hovedregel gerne medbringe legetøj i børnegården, men det er ikke altid en god ide. I 

Børnegården ser vi det som en pædagogisk opgave at tale med børnene om ”dit og mit” samt hvordan 

legetøj anvendes som middel til at skabe relationer. Vi taler med dig om, hvordan vi oplever det for dit 

barn, og laver på den baggrund en passende aftale om, hvordan medbragt legetøj håndteres den kom-

mende tid. 

En ting er dog sikker: medbragt legetøj er et forældreansvar.  

Med navn og stue på legetøjet er det muligt, at det ikke forsvinder. Alligevel er det dog ofte noget vi kom-

mer ud for. Vi ser børn, der bliver kede af det og forældre, der bliver irriterede over, at barnet ikke har 

styr på sine ting. Her kan det være godt at huske på, at ansvaret er dit som forælder. Dit barn har 

endnu ikke udviklet evnen til at tage vare på tingene en hel dag i børnehaven. Eller måske har et andet 

barn ikke forståelse for, at det ikke er børnehavens legetøj? Overvej også om ”urimeligt høje” krav til dit 

barn, kommer til at fylde uhensigtsmæssigt meget i hverdagen, så dit barn ikke kan lege og lære frit.  

Uanset hvad, så vil vi opfordre dig til at overveje det grundigt og tage stilling inden I medbringer legetøj i 

børnehaven. Så er du bedre forberedt på at håndtere situationen hensigtsmæssigt for jer begge, hvis 

noget mangler, når I skal hjem. 
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Mobilen i lommen 

”Må man tale i mobiltelefon i børnehaven?”; hører vi af og til nogen spørge. Tjae… vi kan jo næppe for-

byde det, men blot fordi det ikke er forbudt, så betyder det jo ikke, at det er en god ide. 

Vi kender det alle sammen. Telefonen ringer og vi besvarer opkaldet – alt andet er nærmest uhøfligt. 

Men hvordan ser det ud i børnehøjde, når den situation opstår i Børnegården? 

Du har været væk hele dagen. Når jeg får øje på dig, så kan jeg mærke, at jeg har savnet 

dig. Måske viser jeg det ikke? Måske får jeg en pludselig trang til at komme i kontakt og for-

tælle en hel masse på en gang? Men når jeg bliver afvist af dig, så bliver jeg trist, skuffet el-

ler føler mig svigtet på et ”kritisk” tidspunkt!  

Vores kraftige opfordring, hjælp til selvhjælp eller bud på et godt børneliv sammen med dig (kald det 

hvad du vil) kan udtrykkes med få ord: ”Hent barn, når du henter barn!” 

 

 

  



 

OMRÅDE KILDEDAM 

Det gode samarbejde 
 

Kontaktperson 

I hverdagen er det den løbende dialog med personalet, der er i fokus, men vi har også sørget for, at der 

bliver tilknyttet en kontaktperson til jer. Kontaktpersonen har ansvaret for hele tiden at være opdateret 

på netop dit barns læring og trivsel i børnehaven og er tovholder på samarbejdet mellem hjem og dagtil-

bud. 

 

Læreplan og Kompetencehjul 

I Danmark arbejder vi med børns læring og trivsel ud fra ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. Det be-

tyder kort fortalt, at vi arbejder på, at alle børn understøttes til at udleve deres fulde potentiale. Forud-

sætningen for at vi kan lykkes med det, er at vi arbejder systematisk og vurderer effekten af vores ar-

bejde. Derfor har Område Kildedam/Vipperød Børnegård besluttet at arbejde med Kompetencehjulet, så 

vi kan vurdere og justere vores arbejde løbende.  

Men først og fremmest handler det om, at vi ”ser” dit barn og vil være et kvalificeret supplement til 

hjemmet i tæt samarbejde med dig. 

 

Læs om ”Den styrkede pædagogiske læreplan”: 

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-vi-

den/den-styrkede-paedagogiske-laere-

plan/styrket-paedagogisk-laereplan-kort  

 

Læs om Kompetencehjulet: 

https://www.learnlab.dk/index.php?id=kom-

petencehjulet 

 

 

 

 

  

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/styrket-paedagogisk-laereplan-kort
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/styrket-paedagogisk-laereplan-kort
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/styrket-paedagogisk-laereplan-kort
https://www.learnlab.dk/index.php?id=kompetencehjulet
https://www.learnlab.dk/index.php?id=kompetencehjulet
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Uge-/månedsplan og dagbog 

Dit barn bliver tilknyttet en stue/gruppe, der sætter fælles mål for den kommende periode. Det er bør-

negruppens og det enkelte barns læringsmål, der danner grundlag for den kommende periodes ugepla-

ner – de beskriver de overordnede mål og aktiviteter, vi har planlagt at give særlig opmærksomhed i den 

kommende tid. 

I dagbogen/opslag kan du løbende følge med i hvordan aktiviteterne er forløbet samt hvilke læringsmu-

ligheder, vi har præsenteret børnene for samt hvad børnene har fået ud af det, vi har arbejdet med. 

 

Stabilt fremmøde 

Sammen sætter vi mål for dit barn og i fællesskab arbejder vi for at nå dem. Derfor er det vigtigt for os, 

at dit barn har et stabilt fremmøde. Det sikrer, at vi kan få en god kontakt med dit barn, og giver os 

mulighed for at arbejde målrettet. 

For dit barn betyder et stabilt fremmøde også bedre muligheder for at etablere stærke venskaber og 

nære relationer som grobund for en god udvikling og trivsel. 

Et stabilt fremmøde er ikke nødvendigvis lange dage uden ferier eller fridage, men udtrykker en grad af 

forudsigelighed, som kan gavne dit barns udvikling. Hvert barn har sine behov og forudsætninger. Det 

kan derfor være en god ide at tale med personalet om, hvordan fremmødet bedst kan tilrettelægges og 

gavne dit barn. 

 

Når du undrer dig  

I et hvert samarbejde kan der opstå undren. 

Det er meget naturligt, når vi har to forskel-

lige perspektiver på Børnegården – også selv 

om vi har et fælles mål med dit barns læring 

og trivsel. 

Når vi skal have et godt samarbejde til fordel 

for dit barn, så bliver det vigtigere at stille 

spørgsmål frem for at gøre antagelser. På 

den måde bliver vi langt klogere på hinan-

den og kan gøre hinanden gode. De ting, der 

kan undre og udfordre os fra den ene syns-

vinkel, er helt sikkert opstået med en be-

stemt intention fra den anden. 

Dialogen er den korteste vej til et godt samarbejde, så dit barn får det dagtilbud, som han/hun fortje-

ner. 
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A - Å… 
 

Bestyrelse og daglig drift: 

Vipperød Børnegård er en integreret daginstitution for børn fra 0 til 6 år. Vi har fordelt os på 2-3 vugge-

stuegrupper med plads til ca. 12 børn hver, 3 stuer med ca. 20 børnehavebørn på 3 til 4 år samt en sto-

rebørnsgruppe for de kommende skolebørn. 

Vi er en del af Område Kildedam, der til daglig ledes af distriktsleder Christian Oxbøll. Område Kilde-

dam har egen forældrebestyrelse med repræsentation af forældre fra Vipperød Børnegårds forældreråd. 

Bestyrelsen tager sig af principielle og politiske spørgsmål vedr. områdets drift, mens forældrerådet står 

for den lokale udmøntning af de udstukne rammer og er rådgivende i forhold til børnehavens daglige 

drift. 

 

Blebørn: 

Børnene skal selv medbringe bleer. 

 

Fravær: 

Vi forventer, at du så tidligt som muligt giver besked om ferie- og fridage, samt at du kontakter os vedr. 

opstået fravær. På den måde kan vi planlægge personalets tilstedeværelse, så vi kan være der for bør-

nene, når de er i Børnegården. Fravær registreres i Aula. 

 

Fødevarer: 

Medbragt mad, der serveres på vegne af fællesskabet, skal leve op til mad og måltidspolitikken, som er 

beskrevet af forældrerådet. Du finder den på vores hjemmeside: 

https://dagtilbudkildedam.holbaek.dk/boernehuse-og-dagplejen/vipperoed-boernegaard 

 

Fødselsdage: 

Vi vil naturligvis meget gerne være med til at fejre dit barns fødselsdag. Det kan vi f.eks. gøre i Børne-

gården med sjove aktiviteter og hyggeligt samvær, hvor dit barn kan opleve at være midtpunkt for en 

stund. Vi tager også gerne imod en invitation til fødselsdag i hjemmet, i det omfang det er muligt for os 

at komme frem og tilbage mellem hjem og dagtilbud. Aftal med personalet hvordan vi bedst kan fejre dit 

barns mærkedag. 

 

  

https://dagtilbudkildedam.holbaek.dk/boernehuse-og-dagplejen/vipperoed-boernegaard
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Hjemmeside: 

Du kan finde mange flere informationer om Område Kildedam og Vipperød Børnegård på vores hjemme-

side: https://dagtilbudkildedam.holbaek.dk/ 

 

Lukkedage: 

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/dagtilbud/ferier-og-lukke-

dage/ 

 

Medicin: 

Medicingivning er altid forældrenes ansvar, og skal så vidt muligt gives til dit barn udenfor tiden i Bør-

negården. Personalet uddeler derfor ikke medicin til dit barn med undtagelse af lægeordineret medicin, 

der er en forudsætning for en normal hverdag i dagtilbuddet. Der skal foreligge instruks fra lægen. 

 

Mødetid: 

Dagens planlagte aktiviteter foregår typisk i tidsrummet fra 9 til 14. Som udgangspunkt ser vi gerne at 

børnene er til stede i dette tidsrum med mindre, de holder en fridag eller andet er aftalt. Stabilt frem-

møde styrker børnenes mulighed for stærke venskaber. 

 

Sygdom: 

Vi modtager ikke dit barn i institutionen under sygdom. Dit barn må først komme i Børnegården, når 

det har været feberfri i 24 timer, ikke smitter og er frisk. Børn, der ikke må komme ud og lege, kan 

f.eks. ikke komme i dagtilbud. Hvis vi vurderer, at dit barn udviser tegn på sygdom, så vil vi naturligvis 

straks kontakte dig. 

Husk at give os besked, hvis dit barn har en smitsom sygdom. Når der er børnesygdomme i huset, giver 

vi dig besked ved opslag i afdelingerne og på Aula.  

 

  

https://dagtilbudkildedam.holbaek.dk/
https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/dagtilbud/ferier-og-lukkedage/
https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/dagtilbud/ferier-og-lukkedage/
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Telefonnumre: 

Pædagogisk leder,  

Flemming Olesen:  72 36 81 55  

Vuggestuen:  

Edderkopperne:  72 36 81 48 

Myrerne:   72 36 81 49 

Børnehaven:  

Mariehønsene:  72 36 81 51 

Sommerfuglene:  72 36 81 52 

Humlebierne:  72 36 81 53 

Krudtuglerne:  72 36 81 54 

 

Åbningstid: 

Mandag til torsdag:  6.30 til 17.00 

Fredag:  6.30 til 16.30 
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Bilag: 

 

 

Kostpolitik for Vipperød Børnegård 
 
 
Denne kostpolitik er vedtaget af forældrerådet i Vipperød Børnegård i efteråret 2020. Kostpolitikken byg-
ger på de principper der er gældende for dagtilbudsdistrikt Kildedam. 
 
Om kosten i Vipperød Børnegård (det vi serverer): 

• Børnenes måltider i Vipperød Børnegård skal give grobund for et godt socialt samvær og fælles-
skab. 

• Forældre skal kunne være sikre på, at den mad, børnene får i Vipperød Børnegård, er sund, vari-
eret og ernæringsrigtig.  

• Kosten skal følge de overordnede retningslinjer og anbefalinger for kostsammensætning og være 
sund og varieret. 

• Børnenes energibehov skal dækkes i de måltider, vi serverer. 
• Maden skal tilberedes i overensstemmelse med barnets alder og udvikling. 
• Børnegården skal søge at være miljø- og ressourcebevidste i valg af fødevarer. 
• Børnene ønskes inddraget i praktiske aktiviteter omkring måltidet. 

 
Om de fælles måltider 
Fælles måltider i hverdagen som f.eks. frokost, frugt, eftermiddagsmad mv. serveres i henhold til oven-
stående retningslinjer. 
 

 

Om særlige dage  
Ved fødselsdage og øvrige fejringer i Børnegården eller ved besøg i hjemmet serveres kosten “på vegne 
af institutionen” - og skal således leve op til retningslinjerne herover og følge de overordnede retningslin-
jer og anbefalinger for sammensætning af en sund kost. 
 
Ved fødselsdage og øvrige fejringer kan der, som supplement til kosten, serveres hvad der svarer til et 
lille stykke kage. 
 
Der drikkes vand når der serveres “på vegne af institutionen”. 
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Om traditioner.  
Ved højtider og i forbindelse med faste traditioner samt børnegårdens egne arrangementer kan søde sa-
ger, efter pædagogiske overvejelser, serveres. Fokus er overvejende på samværet og ikke serveringen. 
Portionsstørrelsen afspejler denne vægtning. 

 
Et eksempel kunne være til fastelavn, hvor der kan serveres en fastelavnsbolle med glasur og en figen-
stang/rosiner i tønden.  
 
Det er altid børnegården der står for serveringen. 
Forældre må ikke, uden forudgående aftale, medbringe søde sager til Børnegården. 
 
Om forældrearrangementer 
Ved arrangementer afholdt af forældrerådet eller Støtteforeningen har forældrene selv ansvaret for ser-
veringen. 
Menuen bør fremgå af invitationen. 
 

 
Forankring i Børnegården 
Kostpolitikken er synlig på alle stuer og i alle køkkener. 
Kostpolitikken uddeles til alle nye børn i Børnegården i forbindelse med start i institutionen. 
Kostpolitikken revideres af forældrerådet hvert år i marts/april. Personalegruppen opfordres til at være 
aktive medspillere i den årlige revision. 
 

 
Afvigelser 
Det forventes at forældre følger kostpolitikken. 
Det påtales af børnegårdens personale/ledelse hvis kostpolitikken overtrædes. 
 

 

 


