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Velkommen hos Onkel og Tante 

Velkommen i familien hos Onkel og Tante. Vi glæder os til at lære jer meget mere at 

kende og håber I hurtigt vil falde til i vores hus. I og jeres barn har fået en kontaktvoksen, 

som er jeres primære kontakt i huset. Da vi imidlertid er et lille hus, kender alle hinanden, 

så I kan også spørge de andre voksne, hvis der er noget I er i tvivl om. Denne folder er et 

lille overblik over nogle af de praktiske ting, I sikkert har brug for at vide noget om her i 

starten. Er der noget I ikke får svar på, så kom endelig og sig til. Folderen kan hele tiden 

gøres bedre       

Forældrebestyrelsen 

Vores forældrebestyrelse er medarbejdernes sparringgruppe til at skabe de bedste 

rammer for børnene. De går i dialog med medarbejderne om pædagogikken, husets 

udvikling og alles trivsel. Forældrebestyrelsen vil også være de øvrige forældres bindeled 

til medarbejderne. Så har du noget, du gerne vil have taget op, kan du vende det med én 

fra forældrebestyrelsen.  

Traditioner 

Hos Onkel og Tante har vi en række traditioner, der giver genkendelighed i løbet af året. At 

noget er tilbagevendende giver tryghed for børnene. Vores traditioner er: 

Fastelavn (februar) 

Vi holder fastelavnsfest, hvor vi slår katten af tønden og klæder os ud. Om eftermiddagen 

serveres der fastelavnsboller til børn og forældre. 

Besøg af påskeharen og påskefrokost (påske)  

Fredag før påskeugen får vi om formiddagen besøg af påskeharen, der deler små boller ud 

til børnene. Til frokost holder vi en hyggelig påskefrokost. 

Onkel og Tante´s fødselsdag (august) 

Der holdes åbent hus kl. 14.00-16.00. Der serveres kaffe, te og vand og smør-selv-boller. 

Alle interesserede er velkomne.  

Bedsteforældredag  

Børnene inviterer deres bedsteforældre til at komme med i børnehave/vuggestue. Dagen 

forløber tilnærmelsesvis som en almindelig hverdag. Der serveres dog både morgenmad, 

frokost og eftermiddagskaffe til både børn og bedsteforældre denne dag. Såfremt alle 

barnets bedsteforældre er forhindrede, kan barnet alternativt invitere et andet hold venner. 

 

Julestart (december) 
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Den 1. december henter vi juletræ, som vi sætter op med lys udenfor og vi spiser risengrød 

til frokost.  

Luciaoptog (december) 

Børnehavebørnene laver luciaoptog hos Onkel og Tante om morgenen kl. 8.15 den 13. 

december (Hvis den falder i weekenden, så den nærmeste hverdag). Der serveres kaffe og 

pebernødder til forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede, der er inviteret 

af børnene. 

Juleafslutning (december) 

Vi danser og synger julesange udenfor. Vi spiser risengrød, hvor der er gemt en mandel i. 

Om eftermiddagen er der æbleskiver samt kaffe og te til børn, forældre og søskende. 

Garderobe 

På barnets garderobe står en sort kasse til skiftetøj. Heri skal der være 1-2 sæt skiftetøj 

efter årstiden. Gerne også ekstra undertøj og strømper.  

Overtøj 

I skal sørge for at der er tørt overtøj hver morgen. Kig garderoben efter om der er det 

overtøj, der skal være afhængigt af årstiden og tjek at støvlerne er tørre – det er en rigtig 

god idé at gennemgå overtøjet om eftermiddagen, inden man går hjem, så man kan nå at 

tørre tøjet, hvis det er meget vådt.  Er tøjet vådt, skal det med hjem og tørres – 

tørreskabene i garderoben er kun til vores brug, når børnenes tøj skal tørres mellem de er 

ude om formiddagen og om eftermiddagen. 

Navn på tøjet og sutter 

Det er vigtigt at der er navn i alt – både tøj og sovebamser.  

Sutter kan man skrive navn på med en vandfast tusch eller man kan bestille sutter med 

trykt navn hos f.eks. ”navnesutten.dk” 

Glemt tøj 

Der står en stor kurv indenfor døren, hvor vi lægger tøj i, som vi ikke kender ejermanden 

til. Det hele bliver lagt ud på et bord på legepladsen den sidste fredag i hver måned. Det 

der ikke tages med her, vil blive afleveret til genbrug. 

 

Fridag 

Hvis barnet holder en fridag, vil vi gerne have at I ringer inden kl. 9.00 og giver besked, så  

vi kan planlægge dagen. 
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Sygdom 

Hvis barnet er sygt, vil vi gerne vide det inden kl. 9.00. Vi vil gerne vide, hvad barnet fejler, 

så vi kan fortælle andre forældre at denne sygdom lige nu er i huset, så de kan være 

opmærksom på det. Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til hvornår barnet 

igen må komme hos Onkel og Tante efter en sygdomsperiode. Barnet skal altid kunne 

følge dagens planlagte aktiviteter for at være rask nok til at komme. 

 

Mad 

Børnene skal sidde ved bordet, når de spiser. Hvis I kommer for at hente dem, mens de 

sidder og spiser, er I velkomne til at sætte jer med ved bordet og snakke indtil barnet er 

færdigt. Hvis barnet ønsker at afslutte måltidet, fordi det bliver hentet er det i orden, at gå 

fra bordet sammen med jer. Barnet skal så lade maden stå på bordet og kan altså ikke 

tage det med i hånden, når I går. Hvis barnet går fra bordet, før de andre børn er færdige, 

siger I farvel og går i garderoben, så de andre børn får ro til at afslutte måltidet. 

 

Solcreme og tøj til solskin 

Barnet skal være smurt ind i solcreme, når I kommer om morgenen på solskinsdage. Har I 

glemt det hjemmefra, kan I låne solcreme. Det står på puslebordet. I tager bare selv og 

smører jeres barn ind. 

Vi smører barnet i solcreme efter frokost på områder, hvor huden ikke er dækket af tøj.  

Vi anbefaler at barnet har en solhat med nakkeskygge. På armene anbefaler vi en tynd 

skjorte. Barnets skuldre skal altid være dækket af tøj i solskin (med mindre der lige er en 

aktuel vandkamp      ) 

Fredagsmorgenmad 

Hver fredag tilbyder vi fælles morgenmad for hele familien. Vi tilbyder rundstykker med 

pålæg, kaffe, te og juice. Det er kl. 6.30-8.30. Det er en hyggelig stund hvor børn, forældre 

og medarbejdere har tid til at få snakket sammen. 

 

Spis-sammen 

Vi har 4 årlige arrangementer, hvor vi spiser sammen – Det er hver gang kl. 17.00-19.30. 

De er to spis-sammen aftener, hvor vi følger op på en temauge omkring et bestemt land.  

Vi hjælper hinanden med at lave mad, dække bord, lave kaffe og rydde op bagefter.  Til 
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disse aftener, som er i juni og november, kan man vælge mellem 2-3 dage, så det kun er 

en lille flok af forældrene, der er der på samme tid. 

Til lygtefesten i marts spiser de, der har børn under 3 år inde, mens de med større børn 

spiser ude i naturværkstedet. Menuen er tyrkisk suppe og pølsehorn. Bagefter går vi en 

fælles tur med flagermuslygter og slutter hjemme igen med kaffe og varm kakao med 

flødeskum. 

I august holder vi grill-fest, hvor vi mødes og griller sammen. Onkel og Tante sørger for 

maden. Alle hjælper hinanden med at grille, lave tilbehør og anrette på buffetbordet. Vi 

spiser på legepladsen, hvor vi nu kan finde gode siddepladser. Til grill-festen er også 

tidligere børn og deres familier velkomne til at deltage. 

Disse spis-sammen arrangementer er en rigtig god anledning til at få snakket med de 

andre forældre, at se børnene lege med hinanden, og at snakke med medarbejderne 

under helt afslappede forhold.  

 

Legepladsdag 

Arbejdsdagen bruges primært til at renovere og lave nyskabelser på legepladsen. Der er to 

årlige arbejdsdage og alle forældre har mødepligt til mindst den ene. Den varer fra kl. 9.00 

– kl. 16.00. Børnene er selvfølgelig velkomne til at deltage, så det bliver en fælles hyggelig 

dag. Det er her vi skal renovere og lave spændende nyskabelser på legepladsen, så 

børnene kan få endnu et spændende år på legepladsen med nye udfordringer. Onkel og 

Tante sørger for morgenkaffe uden brød og eftermiddagskaffe med kage. Forældre 

medbringer hver især mad til et fælles frokostbord, og sørger ligeledes selv for drikkevarer 

til eget forbrug. Maden man har med, skal svare til det antal personer man kommer. Er man 

f.eks. en familie på fire, har man mad med til fire. Det stilles så på det fælles frokostbord, så 

der bliver en spændende buffet for alle. 

 

Lån af huset 

Onkel og Tantes hus kan lånes af alle familier med børn hos Onkel og Tante. Huset kan 

bruges til at holde kom-sammen, hvor barnet deltager. Det kan f.eks. være 

børnefødselsdag. Man kan bruge huset fra fredag aften til søndag aften, når man låner det 

en weekend. Reserver huset hos en af onklerne eller tanterne. Nøglen får du fredag, op til 

den weekend, du låner huset. Det er gratis at låne huset, men vi forventer at modtage en 

gave som tak for lån. Det kan være et spil, noget legetøj til sandkassen eller noget helt andet 

du bestemmer. Mangler du idéer, kan du få en ønskeliste hos medarbejderne. Huset skal 

afleveres opryddet og rengjort, så det er klar til mandag morgen. 
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Brug af legepladsen udenfor åbningstiden 

Vores legeplads er offentlig åben udenfor vores almindelige åbningstid.  

Gæster er velkomne i følgende tidsrum: 

Hverdage    kl. 17.00-20.00 

Lørdage, søndage og helligdage  kl.   9.00-20.00 

Legepladsen kan være lukket på enkelte dage for offentlig adgang, da familierne, der er 

tilknyttet Onkel og Tante, kan låne hus og udearealer til lukkede privatarrangementer. 

Disse dage vil det fremgå af et skilt ved indgangen, at legepladsen er lukket denne dag. 

Når man bruger vores legeplads gælder følgende: 

• Vi forventer at man efterlader legepladsen, som man finder den – og at cyklerne er 

på cykelbanerne, sandlegesagerne i graveområdet og i sandkassen. Har man taget 

nettet af sandkassen, skal det sættes på igen, når man forlader legepladsen 

• Der må ikke brækkes grene af træerne og plukkes blomster i vores blomsterbede 

• Børn under 15 år skal være i følgeskab af en voksen over 18 år 

• Man må ikke gå ind i indhegningen til dyrene 

• Der er ikke offentlig adgang i vores dyrehus 

• Dyrene må ikke fodres med medbragt mad. Man må gerne plukke græs og fodre 

dyrene med det igennem hegnet 

• Hvis I vil benytte vores bålhytte til at tænde bål i, skal I selv medbringe brænde. Der 

ryddes op i bålhytten efter brug. 

• Der må ikke ryges på legepladsen 

• Gæster må hverken medbringe eller indtage alkohol på legepladsen 

• Man skal tage sit affald med, når man forlader legepladsen 

Hvis ovenstående ikke overholdes, vil man blive bortvist 

Fodreplan 

Alle børn har en weekend om året, hvor de skal fodre vores dyr. Man får tildelt en 

weekend, og hvis man ikke kan den pågældende weekend, har man mulighed for at bytte 

indbyrdes med de andre forældre. Foderplanen er på intra og den hænger også på 

opslagstavlen i garderoben. 

I ugen op til man har foderweekend, bliver der hængt en seddel på barnets garderobe med 

foderanvisninger. Man kan også tage fat i Mogens og få en guidet rundvisning i kunsten at 

fodre dyr. 
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Legetøjsdag 

Børnene må ikke medbringe deres eget legetøj til daglig. Dog må sovebamser gerne 

medbringes af sovebørn, ligesom nye børn, kan have brug for noget kendt i den første tid. 

Her kan eget legetøj være ok.  

 Vi har én dag hver måned, hvor alle børnene kan medbringe legetøj – den sidste fredag i 

måneden. 

Når børnene har legetøj med gælder det at: 

• Legetøjet mærkes tydeligt med navn 

• Legetøjet må ikke være batteridrevet 

• Tusser og andre tegne- og maleredskaber må ikke medbringes 

• Onklerne og Tanterne kan ikke hjælpe med at lede efter bortkommet legetøj 

• Når børnene går fra deres legetøj, må de andre børn godt benytte det. Må andre 

børn ikke låne det, lægges det i barnets kasse/ stilles udenfor lågen. 

• Det besluttes af forældrene, om det er indelegetøj eller udelegetøj. Indelegetøj er 

KUN inde og udelegetøj er KUN ude. 

For indelegetøj gælder: 

• Legetøjet må ikke være større, end det kan være i barnets garderobekasse, når det 

ikke bruges. 

For udelegetøj gælder: 

• Mindre udelegetøj kan lægges i en kurv ved døren, når det ikke bruges. 

• Våben er altid udelegetøj 

• Hvis der medbringes to-hjulede cykler, skal der også medbringes cykelhjelm. 

Børnene må ikke låne hinandens to-hjulede cykler og cykelhjelme. De stilles 

udenfor hegnet, når de ikke bruges, og altså også når I kommer om morgenen. 

• To-hjulende cykler og løbecykler må kun køre på den store cykelbane. Andre 

køretøjer og to-hjulede cykler med støttehjul må kun køre på den runde cykelbane. 

 

Intranet 

Alle nye forældre får en adgangskode til vores intranet. Det er her alle vigtige informationer 

bliver givet. Man har også mulighed for at skrive sammen med medarbejderne i systemet. 
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Fødselsdag 

Vi tager ikke hjem privat til børnefødselsdage, men fejrer barnet hos Onkel og Tante. 

Fødselsdagsbarnet hjælper med at hejse det store flag op i flagstangen. Vi bager en 

pizzamand eller –kone til middag. Børn, der fylder 5 år og 6 år kan alternativt vælge at få 

pasta med kødsovs. Vi synger fødselsdagssang, og barnet får en lille gave, lavet hos Onkel 

og Tante. Forældre og søskende er velkomne til at deltage i fødselsdagsfesten hos Onkel 

og Tante. Man har selvfølgelig også mulighed for privat at invitere nogle gæster med hjem 

fra Onkel og Tante og holde fest derhjemme. Hvis man inviterer privat må invitationerne ikke 

deles ud på børnenes garderober. Man må enten aflevere invitationerne personligt til de 

pågældende børns forældre eller aflevere dem på deres hjemmeadresse. 

 

Lågen til legepladsen 

Lågen til legepladsen må kun åbnes og lukkes af voksne. Hvis børnene får lov til at åbne 

lågen, når I kommer og går, oplever de ikke det at lukke lågen op som forbudt område. Vi 

har tidligere oplevet børn, der selv har åbnet lågen, når de var på legepladsen – så for at 

vi bedst kan passe på jeres børn, beder vi om at lågen er ”Forbudt for børn”. 

 

Skillerum 

Vi bruger ofte klare plexiglasplader i døråbningerne. Det er for at skabe ro omkring 

børnenes leg. Børnene må ikke klatre over disse plader. I stedet bliver pladerne løftet og 

børnene kravler under. I må som forældre gerne selv løfte jeres børn over, men børnene 

må ikke selv. Når man starter i skole, må man begynde at kravle over pladerne.  

 

 


