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Velkommen til Skovstjernen! 
 

Jeres barn skal nu begynde i Skovstjernen, som er en heldagsbørnehave. Men inden jeres 

barn starter, er der nogle praktiske oplysninger og regler, som vi gerne vil gøre jer 

bekendte med. 

 
Åbningstider 

Mandag til torsdag fra kl. 6.00 til kl. 16.45 og fredag fra kl. 6.00 til kl. 15.45. 

 
Udmeldelse 

Udmeldelse af børnehaven kan kun ske til pladsanvisningen den 1. eller den 15. i måneden 

og altid med én måneds varsel.  

 

Al begyndelse 

Al begyndelse er svær, men I kan hjælpe med at give jeres barn en god start, ved at lade 

det begynde med en kort dag i børnehaven. 

 
Ankomst morgen 

Det er vigtig, at alle børn er med fra starten, når vi begynder vores formiddagsprogram. 

Derfor beder vi jer om at komme med jeres barn senest kl. 9.00, dog skal skovbørnene 

være her kl. 8.20. 

 

Ansvaret 

Ansvaret for barnets færden til og fra børnehave påhviler forældrene. Børnehaven 

overtager først ansvaret for dit barn, når du har afleveret barnet til en voksen. Husk at lade 

barnet sige farvel til en voksen, når I henter det. Husk ligeledes at krydse af, når barnet 

kommer og når det går hjem. --- MEGET VIGTIGT ------ 

 

Alkoholpolitik. 

I Rask Mølle Børneunivers har vi en overordnet alkoholpolitik som betyder, at der ikke 

sælges eller serveres alkohol ved forældrearrangementer. Med dette vil vi gerne sende et 

signal om, at børn og alkohol ikke hører sammen.  

Alkoholpolitikken indebærer også, at personalet reagerer, hvis der opleves 

alkoholproblemer i familien på samme måde som ved andre problematikker, der påvirker 

barnets trivsel. Oplever vi, at en forælder gentagne gange lugter af alkohol eller virker 

påvirket, er det personalets pligt at reagere. 

 

Sygdom 

Når barnet er fraværende på grund af sygdom eller har en fridag, skal det meddeles børne-

haven. 

 
Medicin 

Medicin, herunder hostesaft, penicilin, næsespray  og lignende gives ikke af børnehaven, 

undtagen i kroniske sygdomstilfælde. 

 
Spisning 

Børnehaven tilbyder morgenmad (som udgangspunkt havregryn, cornflakes, havregrød, 

rugbrød, ost) i børnehaven indtil kl 7.30. Morgenmad kan også medbringes. Kl. 8.30-9.00 

er der mulighed for at spise en mad fra madpakken, hvis der er behov. Ca. kl.11.30 spiser 
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vi medbragt madpakke (husk navn derpå). Ca. kl. 14.00 er det tid for eftermiddagsmad, 

som børnene selv skal medbringe. Eftermiddagsmaden kan medbringes i en særskilt 

pose/boks el. lign. mærket ”eftermiddagsmad” + navn eller der kan være ekstra mad i 

madkassen. Til eftermiddagsmaden serveres vand.  Til de øvrige måltider serveres også  

mælk.  Børnene skal ikke medbringe drikkevarer. Dog må børnene gerne medbringe 

drikkedunk med vand. Det er forældrenes ansvar at huske, at tage drikkedunken med hjem 

for tømning og rengøring. (Se i øvrigt kostpolitikken) 

Én gang om måneden er der maddag, hvor en af grupperne laver mad til alle i børnehaven 

og skovgruppen laver mad i skoven. Når der er maddag skal børnene kun medbringe kl. 9-

mad og eftermiddagsmad. 

 

Fødselsdage 

Vi holder gerne fødselsdag for barnet. Vi bager boller sammen med barnet og der serveres 

kakao eller saftevand. Hvis fødselsdagen holdes i børnehaven medbringer barnet en pakke 

smør. Der er ingen uddeling af eks. kage, slik mv. Hvis der inviteres hjem til fødselsdag 

evt. på en anden dag, fejres dagen ikke i børnehaven, dog flaghejsning. Hvis der inviteres 

hjem til fødselsdag, inviteres hele gruppen. Børnene har ikke gaver med, uanset om 

fødselsdagen holdes i børnehaven eller hjemme. Fødselsdagskort må normalt ikke uddeles 

i børnehaven, kun hvis hele gruppen er inviteret til fødselsdag. (Se i øvrigt kostpolitikken). 

PS. Grundet en høj prioritering af læreplansarbejdet, som foregår mandag og tirsdag kan vi 

ikke tage hjem til fødselsdag på disse dage. Fødselsdagen kan holdes i børnehaven i stedet 

på disse dage. Der kan dispenseres fra dette, hvis vi er inviteret hjem på selve dagen. 

Transport til fødselsdag i hjemmet: Så vidt det er muligt går vi, eller tager den ordinære 

bus. Hvis dette ikke er muligt, benytter vi os af Midttrafiks tilbud om flekstur. Hvis 

besøget kræver flekstur, kan barnet få èt besøg i børnehaventiden. Bestyrelsen har 

besluttet, at der ikke skal være nogen form forældrebetaling i forbindelse med transporten 

til fødselsdage. 

 
Afkrydsning/Meddelelser 
Når I træder ind i gangen vil der på venstre side være en pult med en afkrydsningsliste, 

hvor I forældre skal krydse barnet af, når I afleverer og ligeledes når I henter. Der vil også 

være et felt, hvor I kan skrive almene beskeder eks. –skal ikke sove i dag, - hentes af 

mormor, skal til læge hentes kl 12. Øvrige personlige beskeder, som ikke vedrører andre 

forældre meddeles til personalet. 

Hvis der er en besked fra personalet til jer vil der være et mærke/symbol ud for barnets 

navn, når I afhenter. I bedes henvende jer til personalet. 

Det er VIGTIGT, at det altid er en voksen, der står for afkrydsningen, så der ikke opstår 

fejl eller misforståelser, da afkrydsningslisten vil blive brugt som tjekliste i forbindelse 

med en evt. evakuering. 

Husk at se på gruppetavlerne. På disse kan man læse om dagens aktiviteter samt særlige 

meddelelser. I forgangen hænger der en fælles opslagstavle, hvor blandt andet nyt fra 

forældrerådet og forskellige arrangementer hænger. 

Rigtig meget information (eks.nyhedsbreve, tilmelding til ferie, arrangementer mv.) vil dog 

udsendes på forældreintra, så vi opfordrer til, at I er meget opmærksomme på dette. 

  
Garderoben - glemt tøj. 

Vi opfordrer til, at barnet med din/jeres og vores hjælp lærer at holde orden i garderoben. 

At barnet, når det kommer, selv hænger sit overtøj op, lægger madpakken i køleskabet mv. 

Inden barnet går hjem, sikrer man sammen med sit barn, at der er orden i garderoben dvs. 

evt. overtøj er hængt op, fodtøjet stillet op.  

Børnenes garderober skal tømmes hver fredag af hensyn til rengøringen. Husk at få alt 

tøj, støvler, m.m. med hjem, ellers bliver garderoberne ikke gjort rene. 

Glemt - og overskydende tøj vil blive lagt i tøjkassen, som tømmes sidste hverdag i  
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måneden. 
 

Navn på tøj 

Da vi i perioder har mange børn i børnehaven, og mange har ens tøj og fodtøj, vil det af 

hensyn til dig og os være en lettelse, hvis der er sat navn på tingene. Såfremt der ikke er 

navn i tøj og sko, kan vi ikke love, at du får de rette ting med hjem.  

 
Praktisk tøj 

Børnene skal være praktisk klædt på i børnehaven, dvs. tøj de kan røre sig i og som må 

blive snavset. Børnene skal have ekstra tøj liggende i tasken. Vær opmærksom på, at 

børnene i skovperioden specielt i vinterhalvåret har en varm trøje, varme sokker og 

hjemmesko med. 

 

Plasticposer.  

Vi vil gerne opfordre til, at I medbringer skiftetøj, regntøj, gummistøvler mv. i rygsække 

eller muleposer, så vi undgår farlige situationer med løse plasticposer i garderoben. 

 

Snore i tøjet 

For at undgå alvorlige ulykker på legepladsen og i skoven, skal snore o.lign. fjernes fra 

jakker og hætter. 
 

Legetøj 

Børnene må have legetøj med hver dag. (dog ikke i skoven.) Børnehaven påtager sig ikke 

noget erstatningsansvar, ligesom personalet ikke påtager sig ansvar for at holde styr på 

medbragt legetøj. Det er op til forældrene, hvorvidt og i givet fald hvad og hvor ofte 

børnene skal have legetøj med. 

Reglen for medbragt legetøj er, at det ikke må være større, end at det kan stå i skabet i 

garderoben, samt at det er LYDLØST! 

  

Regntøj 

Da vi i perioder har en meget mudret legeplads, skal børnene medbringe regnbukser, 

regnjakke og støvler. Vi er alle ude, selv om det er regnvejr. Da det er umuligt for os at 

tørre alt overtøj i våde perioder, samler vi det i en pose. I skal derfor altid huske at tjekke 

barnets overtøj. Det våde tøj må tørres derhjemme til næste dag, da børnehaven ikke har 

tørrekapacitet til alle børn. Vi stiller plasticposer til rådighed til det våde tøj. Disse findes 

ved indgangen fra legepladsen. 

 
Solcreme 

Vi forventer, at børnene i sommerperioden er smurt med solcreme om morgenen (mindst 

faktor 15)Børnehaven indkøber solcreme og tilbyder at smøre over middag. Vi er ekstra 

opmærksomme på børn med sart hud. 

På meget varme og solrige dage går vi ind og spiser madpakker og børnene kan selv vælge, 

om de vil lege inde eller ude i middagsstunden. (Se i øvrigt solpolitikken) 

 

Lukkedage 

Se meddelelse fra kommunen på vores hjemmeside under Lukkedage. 

 

Skovgruppen 

Skovgruppen har base i spejderhytten i Flemming skov. Børnene skal med i gruppen efter 

den udsendte plan. (Børnene kan ikke være i børnehaven, heller ikke hvis de kommer for 

sent og bussen er kørt.) Gruppen vil bestå af 12 - 15børn + 2 voksne. 
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Forældremøder 

Der afholdes forældremøder 2 gange årligt, hvor det ene tilstræbes at være et foredrag eller 

andet, det andet holdes i maj/juni , hvor der er valg til forældrebestyrelsen samt 

aktivitetsråd.   

Vi opfordrer forældrene til i videst muligt omfang at deltage i disse møder. 

 
Forældresamtaler 

Senest 3 måneder efter at jeres barn er startet i børnehaven, afholder vi forældresamtaler, 

hvor vi bl.a. drøfter, hvordan starten i børnehaven har været og spørgsmål, der kan være 

opstået. En evt. sprogvurdering vil også her blive gennemgået. Der tilbydes en afslutnings 

samtale, inden barnet skal indskrives  i børnehaveklassen.  Der kan altid aftales samtaler 

mellem forældre og personale efter behov. 

 
Forældrekaffe 

Afholdes ca. 4 gange om året. Forældrekaffe er også for skovgruppen, når de kommer 

hjem.. 

 

Fællesspisning. 

Børnehaven arrangerer fællesspisning en gang om året i august / september måned. 

 

 

Hvem er vi ? 
 

Skovstjernen er normeret til 59 børn. 

 

Børnene er opdelt i 3 grupper: 

 Krudtugler  

 Skovmusene 

 Skolespirer  

 

 

Af disse  grupper dannes  skovgrupperne.  

Vi prioriterer at opdele i drenge- og pigegrupper i ældstegruppen (i samarbejde m. 

Søstjernen), da vi er bevidste om kønnenes forskellige udviklingsniveau og gerne vil 

tilgodese de forskellige behov. 

Skovgrupperne består af 12-15 børn og har hver 2 voksne tilknyttet. Grupperne tager på 

skift i skoven i Flemming 14 dage ad gangen, dog ikke om fredagen. 

 

Grupperne fungerer hovedsagelig i tiden fra kl. 8.30 – 12.30 (undtagen skovgruppen). 

Gruppeopdelingen finder sted mandag til torsdag. Fredag er ”fri” til leg/aktiviteter på tværs 

af grupper, hvis ikke andet er planlagt. I tiden før og efter gruppetid må børnene lege med 

hvem, og hvor de vil. Grupperne har delvis fast grupperum .  

 

Om morgenen og sidst på dagen samles vi i fællesrummet/garderoben. 

 

De voksne i de enkelte grupper tilrettelægger selv aktiviteter ud fra de 

mål/læreplanstemaer, der arbejdes med. Derudover vil der også være fællesaktiviteter for 

alle børn (presse æbler, julefest, fastelavn, udflugt m.m.). Det er vores intention, at mindst 

en voksen skal følge de samme børn gennem deres børnehaveliv, således at børnene 

oplever tryghed og en vis kontinuitet. 
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Aktiviteter som foregår hele året 

 

 Maddage 1 gang om måneden. 

 Børnehaven har gymnastiksalen én gang om ugen i vinterhalvåret. 

 Fødselsdage - børnene bager boller eller er på hjemmebesøg 

 Forældresamtaler 

 

 

Året rundt er  alle børnene i skovgrupper på skift. I skoven foregår der bl.a.: 

 

 Bålaktiviteter 

 Søaktiviteter  

 Hulebyggeri 

 Undersøgelse af dyr og skovbund  

 Maddage 

 Udflugter, m.m. 

Information om arbejdet i skovgruppen 

 
Skovgruppen har base i spejderhytten i Flemming skov, hvortil der benyttes offentlig 

transportmiddel. Børnene skal være i børnehaven kl. 8.20 og er hjemme ca. kl. 15.05. Hvis  

forældre selv henter eller bringer i skoven aftales det med gruppens voksne. Gruppen er på 

12 - 15 børn og 2 voksne, der på skift er i skoven 14 dage ad gangen. På grund af 

pladsmangel skal skovgruppen af sted fra børnehaven hver dag (undtagen fredag). Det er 

op til den enkelte skovgruppe om man tager i skoven eller på udflugt.  

 

Undtagelse for at skovgruppen kan blive i børnehaven, er hvis det vejrmæssigt findes 

uforsvarligt, dvs. stormvejr med fare for væltede træer, nedfaldne grene, snestorm, bidende 

frost, større fællesarrangementer eller personalemangel. 

 

På baggrund af nedenstående mener vi, at skovgrupperne er et godt supplement / en god 

vekselvirkning til hverdagen i børnehaven. 

 
Positive erfaringer 

 
Børnene får: 

 

 Mulighed for at følge årstidernes skiften 

 Nye venskaber 

 Respekt og ansvar overfor naturen 

 Tid og ro til fordybelse enten i legen eller i undersøgelsen af naturens til tider 

mystiske fænomener 

 Mange sansemæssige oplevelser 

 Gode muligheder for motoriske udfoldelser (ingen pladsmangel) 

 Færre konflikter 

 Mulighed for at udvikle lege uden "færdigkøbt" legetøj, men med naturens materialer 

som legetøj 

 

De voksne får: 

 

 Bedre observationsmuligheder 

 Tættere relationer til det enkelte barn 

 Mere tid til det enkelte barn 
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Børnene og de voksne får: 

 

 Mulighed for at tænke kreativt/udvikle fantasien ved at anvende naturens materialer 

 Færre regler 

 En afstressende virkning fra naturen – ”det store rum” 

 

  

            

Vore samarbejdspartnere 
 

I lokalområdet samarbejder vi med dagpleje, skole herunder skolefritidsordningen, og  

institutionen Søstjernen. Skovstjernen hører sammen med Søstjernen under den samlede 

institution Rask Mølle Børneunivers 

 

Derudover er der et samarbejde med pædagogisk konsulent, sundhedsplejerskerne, 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor der er tilknyttet talepædagoger, psykologer, 

samt fysioterapeuter, støttepædagoger og socialrådgivere. 

Ofte vil der være tilknyttet TIP-pædagoger til huset. Pædagoger med specialviden på 

børneområdet, som sammen med husets personale støtter enkelte børn eller børnegrupper i 

deres udvikling.  


