
 

 

Velkommen 

til

 
 

 

 

 

 

 

Børnegården Søndervang 

 

Tlf.nr.: 76819920 

Mobil:   91 16 87 87 

Mail: hlaje@vejle.dk 

 

Normering: 

Vuggestue (0-3 år)  17  

Børnehave (3-6 år) 66  

 

Åbningstid: 

Man.-tor.  06.15-16.45 

Fre.  06.15-16.00 

 

Se i øvrigt: 

www.bornegaarden.vejle.dk  

Måltider: 

Morgenmad   06.15-07.15 

Formiddagsmad  08.15 (vuggest.) 

  09.00 (bhv.)  

Gruppetid  09.00-11.00 

Frokost  11.15-12.00 

Eftermiddagsmad fra 13.45-15.00 (café)  

 

 

 

 

 

http://www.bornegaarden.vejle.dk/


Barnet skal medbringe:  

 
 Tøj / fodtøj der passer til vejret 

 Min. et sæt skiftetøj: undertøj, strømper, bluse og bukser  

 Dyne+pude/sovepose (gælder kun bhv.børn) + evt. 

sovebamse, hvis barnet sover t. middag  

 Bleer til børnehavebørn 

 Kun legetøj på gruppens legetøjsdag (gælder bhv.børn) 

 Alle ejendele skal være forsynet m. navn  

 

Forventninger til forældrene: 

Vi forventer, at ….. 

 
 I ved aflevering siger farvel til barnet – og at der er 

kontakt med en medarbejder både v. aflevering og 

afhentning 

 I respekterer, at medarbejderes fokus primært er på 

børnene (møder/længere samtaler skal aftales) 

 I tjekker jeres barn ind/ud via DayCare. I beder om hjælp 

til at ”vinke” v. køkkenvagten. 

 Vuggestuebørn skal afleveres i vuggestuen og vinke herfra 

 I sørger for, at barnets udetøj er tilgængeligt på rummet, 

så barnet kan øve sig i selv at tage tøj på 

 I giver besked v. sygdom el. andet fravær via DayCare  

 I holder jer orienteret om Børnegårdens aktiviteter via 

opslag, månedsplaner og DayCare  

 I orienterer personalet om ændringer i barnets hverdag, 

som har betydning for barnets trivsel 

 I deltager i forældremøder og arrangementer, hvis muligt – 

det har stor betydning for barnet  

  Sidst men ikke mindst – I ved spørgsmål el. kritik 

henvender jer til personalet/lederen  

 

 

I kan forvente af Børnegården Søndervang:  

 

 Fokus på, at dit barn får en tryg, udviklende og 

lærende hverdag  

 Fokus på, at dit barn får opbygget gode relationer til 

de andre børn og de voksne  

 Fokus på, at dit barn bliver en del af fællesskabet  

 Fokus på, at dit barn kommer ud hver dag  

 Fokus på at give jer forældre indblik i hverdagen bl.a.  

via fotos – gruppens ”dagbog” – o.l.  

 At I er velkomne til at komme på besøg og følge jeres 

barns hverdag 

 Alle børn sprogscreenes inden det bliver 3,8 år 

 Der er vanteordening – spørg personalet. 

 

 

 

 
 

 

 

 


