
 
Praktiske oplysninger om hverdagen i 
Tømmerup Fribørnehave - NATURligvis 
...lad os hjælpe hinanden 
...lad os spille hinanden gode 
 

 

Overskrift: Beskrivelse: 
  

Adresseændring Ændringer med hensyn til bopæl, telefon, arbejdsplads, læge, vaccinationer, allergier vil vi gerne have, så 
snart ændringerne træder i kraft. Dette bedes sendes til pernillek@tfe.dk 

  

Afhentning Det er vigtigt for os, at barnet siger farvel til en af os voksne i børnehaven. Vi vil også rigtigt gerne sige farvel 
til den voksne som afhenter barnet, da det er vigtigt for os at vide, hvor børnene er. Vi opfordrer til at, 
børnene ikke selv forlader børnehavens uden at have følgeskab af en voksen.  

  

Aflevering Vi tilstræber en stemning af ro og hygge om morgen, så vi alle kan få en rolig og stille start på dagen. Derfor 
beder vi jer om at være stille og tale med ”korte stemmer” ved afleveringen – især når vi har en morgen 
indendørs.  
Det er vigtigt for os, at vi har en kontakt med jer forældre omkring afleveringen af jeres barn, så sikre jer, at I 
har sagt farvel sammen med en voksen inden I forlader børnehaven. 

  

Bleer Hvis dit barn bruger ble, skal I selv medbringe disse – og gerne en hel pose ad gangen. Bleerne skal ikke være 
af ”bukse-ble-typen”, da de er besværlige at skifte på vores ture ud af huset, for børnene når at blive kolde 
på kroppen, når barnet skal have alt tøjet af.  

  

Facebook Tømmerup Fribørnehave har en facebook side, som vi løbende opdaterer med billeder fra hverdagen, 
traditioner og særlige stunder. Følg os rigtigt gerne, så vi kommer ud i den store verden og bliver kendt som 
en god børnehave. 
Vi foretager etiske overvejelser omkring, hvilke fotos vi deler og vi holder øje med, hvad der bliver skrevet af 
kommentarer. Evt. upassende, stødende eller provokerende kommentarer vil blive slettet uden yderligere 
kommentering.  
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Ved start i Tømmerup Fribørnehave beder vi jer om at tage stilling til, hvorvidt I ønsker at have billeder af 
jeres barn på vores Facebook side. Såfremt I ikke ønsker at have billeder på vores Facebook side, gør vi 
opmærksom på, at billeder hvorpå man ikke rigtigt kan se jeres barns ansigt dog stadig vil blive lagt op (f.eks. 
med hue på, langt væk, eller med siden/ryggen til). 

  

Ferie og fridage Af hensyn til planlægningen, så vi bruger vores pædagogiske ressourcer bedst muligt, har det stor betydning 
at vi får oplysninger om fridage og ferier så tidligt som muligt. Vi spørger ind til komme- og gåtider i 
ferieperioder, således at vi anvender vores personaleressourcer bedst muligt til flest mulige børn. 

  

Forsikring Tømmerup Fribørnehave påtager sig intet ansvar for ødelagte eller forsvundne ting, tøj og sager. Vi 
opfordrer jer til selv at tegne en forsikring. 

  

Fravær Ved fravær – f.eks. sygdom, bedsteforældredage, strandture, hyggedage mv. – så er det vigtigt at I sender en 
sms til børnehavens telefon (Tlf.nr. 2250 8098) inden kl. 9.00.  
Ved sygdom vil vi gerne vide hvad barnet fejler, så vi evt. kan informere andre forældre omkring smitning 
mv. 

  

Fødselsdag Vi har en tradtion for at fejre barnets fødselsdag i børnehaven. Det foregår med flaghejsning, 
fødselsdagssang, HURRA-råb, fødselsdagsgave til barnet fra børnehaven og så har barnet noget med til 
uddeling i børnehaven.  
Vi vil rigtigt gerne komme hjem til barnet for at fejre fødselsdag i det sidste år barnet går i børnehave. Det er 
vores erfaring at det er en voldsom oplevelse for barnet at have besøg af alle de nye børnehavekammerater 
den første gang man fejrer fødselsdag i børnehaven, hvilket er argumentet for, at det kun er de ældste børn 
vi takker ja tak til at besøge.  
Hvis i ønsker at invitere børnehaven hjem til fødselsdag, så vil det være den gruppe barnet er en del af, som 
tager afsted. Det skal være muligt at komme til jeres hjem med offentlig transport. Tal med det pædagogiske 
personale omkring dette og vi finder en løsning som passer både jer og os i fællesskab. 
Hvis i ønsker at holde fødselsdag for barnet i privat regi med med børn fra børnehaven, da skal invitationen 
og andre praktiske foranstaltninger også foregå privat. Det samme gælder ved fødselsdagsgaver fra det ene 
barn til det andet.  

  

Garderobe Der skal ligge ekstra tøj i barnets garderobe som passer barnet og passer til årstiden – se særskilt vores 
vejledning omkring påklædning og ekstra tøj.  
Garderoben skal tømmes hver fredag for alt tøj så denne kan gøres rent. 

  



Hygiejne Vi er særligt opmærksomme på den personlige hygiejne, og vi tillader os at opfordre jer til evt. at klippe 
negle på barnet, hvis vi oplever lange negle.  
Vi vasker hænder mange gange om dagen – ved ankomst til børnehaven, inden vi spiser, når vi går ind fra 
haven, ved toiletbesøg, ved næsepudsning og ved nys/host i hænderne. Vi er ikke glade for at bruge 
håndsprit i stedet for håndvaskning, når det drejer sig om jeres børn, så vi anvender engangsvaskeklude som 
indeholder sæbe mv. tilsvarende en håndvask. Disse anvendes kun, når det ikke er muligt at vaske hænder 
med vand og sæbe – f.eks. på ture ud af huset. 

  

Informationer Vi tror på den levende dialog mellem mennekser, så der er meget lidt skriftlig information i børnehaven. Vi 
vil rigtigt gerne fortæller jer, hvad jeres barn har oplevet i løbet af dagen, når der er tid og mulighed for det 
ved afhentningen.  
Når vi har aktiviteter som kræver jeres involvering, så sender vi en mail til jer – derfor er det meget vigtigt, at 
jeres mailadresser altid er opdateret og oplyst til os – samt laver et opslag på Facebook med de relevante 
oplysninger. Andre gange skriver vi på vinduerne ind til stuen, hvis vi har brug for jeres hjælp til materialer 
mv.  

  

Legetøj Børnene må ikke medbringe legetøj i børnehaven. 

  

Lukkedage Vi har følgende lukkedage udover hellidage: 
Fredag efter Kr. Himmelfart 
Grundlovsdag 
Uge 29 + 30 
24. december – frem til første hverdag efter nytår 

  

Kostpolitik og Mad Hvert andet år skal forældregruppen tage stilling til ”Sundt frokosttilbud”  som følge af Kalundborg 
kommunes politik. Denne afstemning finder sted i august/september. 
Vi tilbyder et morgenmåltid bestående af havregryn, havregrød, cornflakes, rosiner, nødder, marmelade, 
knækbrød og boller. Morgenmaden vil være tilgængelig fra kl. 6.00 frem til kl. 7.30 og med tilmelding, så vi 
ved, hvor mange vi skal lave morgenmad til.  
Vi tilbyder formiddagsmad bestående af rugbrød med f.eks. leverpostej, spegepølse, rosiner, torskerogn og 
evt. frugt og grønt alt efter årstiden. 
Vi tilstræber at måltiderne er økologiske og såfremt det ikke er muligt at få de ønskede produkter i en 
økologisk version, da vil det som minimum være dansk produceret. 
Barnet skal selv medbringe en sund og mættende madpakke til frokosten samt et mellemmåltid til 
eftermiddagsmad.  



Vi har ingen kost- og sukkerpolitik i Tømmerup Fribørnehave, da vi tror på, at forældrene ved bedst, hvad 
barnet har brug for og bedst kan lide at spise. Men hvis vi oplever at barnet ikke bliver mæt eller mistrives, 
så indleder vi en dialog med forældrene om, hvordan madpakken kan gøres mere mættende og dermed 
sikre et mæt, glad og legelysten barn. 
Barnet skal medbringe en drikkedunk med vand i.  

  

Mødetider Børnene skal være i Tømmerup Fribørnehave inden kl. 9, for på det tidspunkt samler vi børnene og dagens 
aktiviteter begynder.  

  

Navn Det er vigtigt at barnets navn er sat på alt barnet medbringer i børnehaven, så det kan komme med den 
rette ejermand hjem igen. 
Også sko og støvler og vanter. 

  

Opstart Se vores folder omkring opstart i Tømmerup Fribørnehave. Hvis der er spørgsmål eller andet, er I velkomne 
til at kontakte os. 

  

Proces fremfor produkt I Tømmerup Fribørnehave lægger vi større vægt på processen fremfor produktet, derfor vil I også opleve, at 
jeres barn ikke kommer hjem med mange produkter fra børnehaven, men med mange kompetencer og 
kimen til udvikling af disse. Derfor opfordrer vi jer også til at spørge ind til barnets oplevelser, fremfor hvad 
jeres barn har lavet i løbet af dagen.  

  

Påklædning, fodtøj og rygsæk Se vores folder om dette, og spørg gerne personalet, hvis der er noget I er i tvivl om. 

  

Samtaler Vi afholder samtaler ca. 3 – 4 måneder efter start i Tømmerup Fribørnehave. Ved denne samtale vil barnets 
trivsel, jeres oplevelse af opstarten og vurdering af behovet for sprogvurdering være i fokus. Til samtalen vil 
børnehavens leder og den primære pædagog være deltagende. 
En gang om året vil vi tilbyde samtaler til jer forældre omkring jeres barns trivsel. Disse samtaler vil finde 
sted i september/oktober.  
Det sidste år barnet går i børnehave vil der også blive tilbud om en samtale i januar/februar måned, hvor 
fokus vil være hvilke kompetencer vi skal samarbejde om at styrke hos barnet inden skolestart. 
Herudover afholder vi samtaler efter behov, når i eller vi måtte ønske dette. Såfremt I er bekymret eller 
undrende omkring noget vedr. Jeres barn, så kontakt os hellere en gang for meget end for sent. 

  

Selvhjulpenhed En af vores kerneværdier er livsduelighed og implicit heri ligger barnets oplevelse af selv at kunne mestre det 
nødvendige for at kunne begå sig i sit liv. Derfor opfordrer vi til, at barnet selv kan åbne og lukke sin 



madkasse – inkl. Indholdet i denne, drikkedunk samt have have en reel mulighed for selv at kunne tage sit tøj 
af og på.  
Vi har en klar forventning om, at vi er i et tæt samarbejde med jer forældre omkring barnets selvhjulpenhed 
og af omsorg og respekt for barnet tager vi kontakt til jer forældre, hvis vi  oplever, at barnet er udfordret på 
områder, hvorIi kan være medvirkende til at gøre det lettere – f.eks. små knapper i bluser, bodystokning, 
heldragter, emballage der er svært at åbne.  

  

Sikkerhed For at opnå størst mulig sikkerhed for børnene, må de ikke have smykker, (halskæder, armbånd, ringe mv.) 
charmeklude og halstørklæder på, ligesom der ikke må være snore i jakker og vanter, da disse kan hænge 
fast i træer o.lign. og i værste fald forårsage hængning.  
Langt hår foretrækkes at være i elastik (hestehale, rottehaler, fletninger mv.), så det ikke sidder fast i grene 
mv. når vi klatre og begår os i naturen. Af samme årsag vil vi helst heller ikke have hættetrøjer i børnehaven.  

  

Skovflåter  Da vi færdes i naturen mange timer om dagen, er det vigtigt at I checker jeres barn for flåter hver dag. Flåter 
fjernes let med en tang, som kan købes på apoteket.  
Hvis vi oplever at der er en flåt på jeres barn, fjerner vi det og sætter en cirkel om flåtbidet med kuglepen 
samt gør jer opmærksomme på dette ved afhentning. 

  

Sygdom Det skal oplyses børnehaven inden kl. 9.00 hvis jeres barn er syg. Barnet skal være symptomfri og rask i 48 
timer inden det må komme i børnehave igen efter et sygdomsforløb. 

  

Traditioner Vi har følgende faste traditioner i Tømmerup Fribørnehave: 

• Fejring af barnets fødselsdag 

• Fejring af børnehavens fødselsdag den 17. august  

• Påske- og julefrokost 

• Bag-for-en-sag uge i uge 41 

• Fastelavn  
 


