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Velkommen til Bakkehuset 

  

Bakkehuset er en integreret institution normeret til 66 

børnehavebørn og 17 vuggestuebørn. Grundet en generel 

mangel på institutionspladser i kommunen, har vi mange 

flere børn, og har lånt lokaler af SFO’en for at kunne 

rumme dem alle. Børnene er fordelt på fem stuer: 

Alferne – vuggestuen. 

Hobbitterne, Rødderne & Troldene – mellemgrupperne. 

Kastanjerne – førskolegruppen.  

 

Dette er et velkomstskriv med nogle informationer om 

vores hus, den integrerede institution Bakkehuset og om 

det at gå i vuggestue/børnehave, som det er vigtigt, at du 

læser. 

 

Information 

 

På AULA kan du finde ugeplaner for børnehavegrupperne, 

hvoraf det fremgår, hvad der skal ske på dit barns stue 

den kommende uge. Det er vigtigt, at du holder dig 

orienteret omkring ugeplanerne, for enkelte gange skal 

børnene være her inden kl. 9:00. Pludselige ændringer vil 

fremgå af tavlen på stuen. Vuggestuen har ikke faste 

ugeplaner, men informerer løbende på AULA. 

  



Opstart 

  

Vi opfordrer til, at du kommer på besøg, inden dit barn 

skal starte. Der er mulighed for, at du som forældre kan 

komme sammen med barnet til en rundvisning og en lille 

snak. Der er også mulighed for at få en lille snak en anden 

dag, uden barnet er med. 

    

Det er også vigtigt, at du har mulighed for at give barnet 

en blid opstart. Du skal have mulighed for at være med 

de første dage og derefter give barnet nogle korte dage. 

Det er godt, hvis vi i starten ved hvornår barnet hentes, 

så vi kan svare barnet, hvis det spørger. Snak med stuens 

personale om dit barns behov i forbindelse med opstart. 

 

Dit barn får et garderoberum med navn og billede. I 

rummet skal der være hjemmesko, tøj og fodtøj efter 

årstiderne. Vi er ude hver dag, uanset om det regner eller 

sner. I kassen øverst skal der altid ligge min. et sæt 

komplet skiftetøj. Husk navn i tøj, fodtøj og overtøj. 

  

Vi forventer af jer, som forældre, at I hver dag sørger 

for, at rummet er ryddeligt, og fodtøjet er sat op, inden 

I går hjem. Om fredagen skal rummet ryddes, så der kun 

ligger ting i kassen. 

  

Det er en god ide, at der står tydeligt navn på de 

ting/legetøj dit barn eventuelt har med. Vi har nemlig 

ikke ansvaret for børnenes ting, men lægger det på 

barnets rum, hvis vi finder det. 



Aflevering og afhentning af dit barn 

  

Når du afleverer dit barn, er det vigtigt at sige 

godmorgen til en voksen. Det er for mange børn en 

tryghed, hvis der er en fast måde, som du siger farvel på. 

Vi vil altid gerne hjælpe med at vinke, men sig til. 

 

Fra kl. ca. 16 er børnene primært i alrummet og der vil 

ikke altid være en voksen fra dit barns stue. Når du 

henter dit barn, er det meget vigtigt at sige farvel til en 

voksen, så vi ved at dit barn er hentet. Du skal ALTID 

give besked, hvis det er andre end forældrene, der 

henter barnet. Husk, at det kun er voksne, der må åbne 

og lukke lågen. Husk, aldrig at lukke andre børn ud, heller 

ikke selv om de er på vej hjem. 

  



Samarbejde 

 

Jo mere vi som ansatte og I som forældre samarbejder, 

des bedre vil jeres barn trives. Vi vil som personale altid 

gerne rådgive og hjælpe, hvis du har spørgsmål eller tvivl 

omkring dit barns udvikling og trivsel. Er der noget i 

dagligdagen, du ikke forstår eller er utilfreds med, så tag 

en snak med personalet. Vi vil rigtig gerne modtage både 

kritik, ros og eventuelle forslag til aktiviteter og 

ændringer. 

 

Når dit barn er faldet godt til i børnehaven, tilbyder vi et 

hjemmebesøg. Dvs. en voksen og et par børn kommer på 

et kort besøg for at se, hvor barnet bor, og der vil være 

en snak omkring barnets start og udvikling. Derudover vil 

der være samtaler ca. en gang om året, men der er altid 

mulighed for at komme og aftale flere. I vuggestuen 

aftales samtaler efter behov. Det er vigtigt, at I giver os 

besked, hvis der sker noget i familien, der kan påvirke 

barnet. Hvis et barn har sproglige problemer tilbyder vi 

en sprogscreening, når barnet er ca. 3 år og 4 måneder.  

  

Vi samarbejder med dagplejen, skolen og Kastanjehuset 

(SFO) og lægger vægt på gensidige besøg. 

  



Inde  

 

I indretningen af huset lagt vægt på, at der skal være 

mange kroge og små rum, så der skabes mulighed for at 

lege i små grupper. 

 

Ude 

  

Vi har en legeplads, som vi bruger rigtig meget. 

Legepladsen bærer præg af, at den må bruges af børn og 

giver dem mulighed for, selv at skabe mindre ”projekter”.  

Der er mudder, sand, pinde, klatretræer m.m., men 

selvfølgelig også mere traditionelle legepladsting som 

gynger, cykler og rutsjebane. Et børneliv i institutionen 

består i høj grad af, at børnene knytter venskaber, leger, 

eksperimenterer og afprøver færdigheder og hvilket 

foregår kontinuerligt hver dag. For os er legepladsen et 

vigtigt ”rum” i institutionen til dette. 

 

Sygdom 

 

Hvis dit barn er sygt eller utilpas, kan det ikke komme i 

institutionen. Det er vigtigt, at barnet kan følge en 

normal hverdag med aktiviteter, larm og leg. Vi vil gerne 

vide, hvis dit barn har smitsomme sygdomme, lus eller 

børneorm, så vi kan informere på tavlen ved indgangen. 

  



Fødselsdage 

 

Vi vil gerne fejre dit barns fødselsdag. I vælger selv, om 

det skal foregå hos jer eller hos os. Vores erfaring er, at 

hvis dit barn lige er startet, er det bedst at holde den i 

institutionen. Hvis det er hjemme hos jer, kan I vælge, at 

invitere hele stuen eller den aldersgruppe barnet hører 

til i. 

 

Børnene må gerne få lidt slik ved fødselsdage, men vi 

beder om det ligger på en kagemand, eller som en lille 

portion ved barnets tallerken. Aftal med stuens 

personale, hvad I serverer til fødselsdagen. 

 

Ferie og fridage 

 

Vi anbefaler, at børnene holder mindst 5 ugers ferie, 

hvoraf de 3 ugers sommerferie gerne må være sammen-

hængende. Det er rigtig fint med en fridag en gang 

imellem, men det kan ikke sidestilles med ferie. 

Ferie væk fra institutionen giver ny energi. Energi som 

barnet skal bruge til at vokse med - både intellektuelt og 

fysisk.  

Børn, som ikke holder ferie, har lettere ved at blive 

trætte og uoplagte og kan have svært ved at overskue 

hverdagen. 

  



Kostordning 

 

Bakkehuset har fuld kostordning. Det vil sige, at alle 

dagens måltider serveres i Bakkehuset. Dit barn skal 

altså ikke medbringe nogle former for mad. Den fælles 

kost gør i højere grad måltiderne til en social aktivitet, 

hvor børn og voksne er sammen om det samme måltid, og 

sammen smager på forskellige ting. 

Børnene skal selv have en drikkedunk til vand med. I 

vuggestuen serveres der mælk til nogle af måltiderne, 

men børnene skal også her have en drikkedunk med. 

 

I løbet af dagen serveres følgende måltider: 

6:15-7:00 

Morgenmad: Havregryn og cornflakes. I Vuggestuen 

serveres der også havregrød. Hobbitter, Rødder og 

Trolde spiser sammen i alrummet. 

9:00-9:30 

Formiddagsmad: Grøntsager og boller. 

11:00-11:30 

Middagsmad: Oftest varme retter, med en ugentlig 

fiskedag og en ugentlig rugbrødsdag. 

14:00-14:30 

Eftermiddagsmad: Frugt og rugbrød. 

16:00-16:30 

Skrub af mad: Rester af dagens brød, frugt og grønt. 

 

Som udgangspunkt får børnene lov til at spise det de kan 

med undtagelse af ”skrub af maden”, hvor vi holder igen, 

så de også kan spise aftensmad derhjemme. 



Bakkehuskalenderen 

 

I løbet af året har vi i Bakkehuset en række faste 

traditioner: 

 

Januar Kunst& kulturuger og fejring af 

Bakkehusets fødselsdag 

Februar  

Marts  Fastelavnsfest 

  Bæredygtighedsuger 

  Forældremøde 

April  Påskefrokost 

Maj  Fællesspisning på Alfestuen 

  Bedsteforældredag 

Juni  Grønærtetur 

Afslutningsfest for Kampestenene 

Juli 

August  Temauger om naturen og høstfest 

September Torvedag 

  Forældremøde 

Oktober Temauger om krop og bevægelse med 

motionsdag 

Besøgsdag mellem 0. klasse og 

kampestenene 

November Lysfester 

December Gløggeftermiddag 

  Juleafslutning 

 

Præcise datoer og nærmere information om de enkelte 

arrangementer meldes ud på AULA 



Dagens gang i Bakkehuset 

 

6:15 – 7:00 Vi åbner og spiser morgenmad. 

Hobbitter, Rødder og Trolde spiser 

sammen i alrummet. 

7:00 – 9:00 Morgenmaden er slut, og der vil være 

leg og spontane aktiviteter på stuerne. 

9:00 – 11:00 Alt personale er nu mødt ind, og vi går i 

gang med dagens planlagte aktiviteter 

som er målrettet børnenes 

udviklingsniveau, hvad enten det er 

aktiviteter i huset, eller ture ud af 

huset. I perioder arbejdes med 

udvalgte temaer, og der vil ofte blive 

sunget, læst eller underholdt med rim 

og remser. 

 

11:00 – 12:00 Der ryddes op, holdes samling og spises 

middagsmad, så børnene kan være på 

legepladsen eller puttet til middagssøvn 

klokken 12. 

12:00 – 14:00 Børnehavebørnene er som udgangspunkt 

på legepladsen eller sover middagssøvn. 

14:00 – 14:30 Der spises eftermiddagsmad på de 

enkelte stuer. 



14:30 – 16:45 Der leges inde eller ude. De enkelte 

stuer lukkes ned en efter en, i takt med 

at børnene hentes. Fredag lukkes der 

klokken 16:00. 

Den beskrevne dagsrytme er, som den oftest vil være i 

Bakkehuset. Længere ture eller andre begivenheder kan 

lejlighedsvis ændre på dagsrytmen. 

 

Forældrebestyrelsen 

 

Bakkehuset er en del af Landsbyordning Virring, men har 

sin egen bestyrelse. Bestyrelsen består af fem 

forældrerepræsentanter og en personalerepræsentant. 

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode. 

Valget finder sted hvert år i forbindelse med forårets 

forældremøde. 

 

Ud over bestyrelsens valgte medlemmer, deltager 

kontraktholder og daglig leder også i 

bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen modtager gerne forslag 

til arbejdet. 

  



Praktiske oplysninger 

  

Bakkehusets åbningstider: 6:15 – 16:45 (fredag 16:00) 

 

Telefonnumre til Bakkehuset 

Kontoret:  8794 2461 

Alferne:   2041 7720 

Hobbitterne:  2942 5899 

Kastanjerne:  3071 4706 

Rødderne:  2945 4022 

Troldene:  2132 8284 

 

Meddelelser omkring dit barn gives så vidt muligt til 

barnets stue. Du vil ikke altid kunne forvente svar fra 

stuens mobil inden syv. 

 


