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Børnehuset beretter…   

 

Uge 24 kom og gik, og det med vind i sejlene, så at sige – Sikke et vejr, men det har ikke holdt 

os inde. Vi nyder stadig legepladsen, bare gummistøvlerne er vandtætte 

og håret hænger fast i den ene ende ;) – Desværre var det mindre 

sommerlige vejr skyld i, at vi måtte aflyse vores grillaften – heldigvis 

er sommeren lang, og vi finder en ny dag, hvor vi kan nyde en 

samskuds-picnic med jer og jeres familier.  

Hvis I bemærker en langhåret mandlig pædagog med den 

’forkerte ende’ i vejret ude i et af legepladsens fjerneste hjørner, og 

tænker ’hvad laver han dog?’ så kan i sagtens tage det helt roligt, han er 

såmænd bare i fuld sving med at nedgrave vores motorikbane, som flere forældre 

så venligt har skænket dæk til. Vi har en vision for vores legeplads, om end vi bygger mens vi 

sejler, så bliver det altså et flot skib, og vi nyder hver dag at se børnenes glæde, både ved at 

hjælpe til, men også lege og udfordres på den.  

 

I Vuggestuen kunne man i starten af ugen høre en pludren uden lige, det er et stykke tid siden 

at vi har kunne nyde det. Det er såmænd ikke de større vuggestuebørn der har mistet sproget, 

men en sød lille gut, nemlig den nye Peter som charmer løs – De større børnehavebørn har 

svært ved ikke at ’dikke dikke’, men Peter nyder allerede pigernes opmærksomhed …. hvor skal 

det dog ikke ende ;). 

Måske har nogle forældre bemærket at opslagstavlen ved vuggestuens gang har små sedler 

hængende. Stop endelig op, og få jer et smil på læben. Det er nemlig jeres kære børns (både 

børnehave og vuggestue) skønne udtalelser og tolkninger på ord. Der står ikke navne, men 

måske i kan genkende et eller andet hjemmefra – God fornøjelse, det barnlige sprog har mange 

finurligheder ☺ 

 

I Børnehaven startede ugen ud med fødselsdagsfejring af Kristian, som blev fire år. Han var 

pokkers stolt, og der forstår man da så godt. Han havde en flot kage med, som havde afbilledet 



Pyjamas Heltene – For de ligeså uvidende forældre som os personale, kan vi 

berette at de hedder Kattedrengen, Geggo og Ugline! Ligeledes har vi brugt 

ugen på at lave fine Solsikker, som i kan se udstillet i loftet inde på Stilken. 

Hvert barn har hver deres solsikke. To ud af de tre kommende 

børnehavebørn inde fra Larven var med til at lave dem, og hvis i spørger 

de to vuggestue drenge, er vi sikre på at de syntes det var ’FED’ at lave noget 

sammen med børnehavebørnene. Derudover er der jo også startet en ny dreng 

i børnehaven, nemlig Julius – Han er allerede et etableret medlem af bjørnebanden, som vi 

kalder vores øvrige fire drenge på stuen ☺. 

 

Lidt praktisk info: 

• Da skolen har drama i uge 25, skal førskolebørnene ikke deltage i mandagsskole, men i 

stedet være i børnehaven sammen med de andre børnehavebørn, der vil dog i 

børnehaven være en speciel storbørns aktivitet som de skal deltage i. 

• I næste uge vil i finde Malene (Emilies mor) som vikar nogle dage i børnehuset, hun er 

heldigvis en stjerne i børnenes øjne – ja det er ikke sådan når det faste personale har 

ferie ☺ 

• Nogle forældre undrede sig over at vi aflyste en grillaften de slet ikke havde hørt om,– 

Vi vil anbefale jer, at udover det månedlige overblik i fremover vil få over hvad der sker 

i børnehuset, vil i på væggen til højre i vindfanget (indgangen) kunne finde vores årshjul. 

Der vil løbende blive skrevet aktiviteter på. – I bliver opdateret om ændringer og nye 

aktiviteter, men for et overblik, så kig gerne der.  

• Vi syntes det er super dejligt at børnene har cykler med, vi er nemlig meget glade for den 

motion og glæde børnene får og har ved at drøne rund på legepladsen med hjemmebragt 

cykel. Vi har dog en lille bøn som omhandler, at i selv stiller cyklen ud på legepladsen 

når i afleverer jeres barn. Én cykel er måske ikke tung, men efter cykel nr. Syv, kan 

armene godt være lidt slatne hos de mindre stærke pædagoger ;)  

• I må meget gerne tjekke op på jeres børns garderober, både i vuggestuen og børnehave. 

Vanter og flyverdragter med hjem, og sommertøj og hatte/kasketter med derop. Som en 

lille sidebemærkning forventer vi at børnene har solcreme på hjemmefra, vi giver på 

igen ved middagstid. 
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• Ydermere er vi ved at lave et legeplads reglement. Det vil blive medsendt som et bilag. 

Så hersker der ingen tvivl om, hvorfor nogle børn er på legepladsen uden en voksen, og 

hvorfor nogle børn altid har og skal have en voksen tilstede.   

• Vi vil minde jer om, at på tirsdag d. 20.6 er der forældre-bål-dag på vores legeplads. Her 

vil der være kaffe og mulighed for at grille skumfiduser med børnene. Hvis det regner, 

serverer vi stadig kaffe, dog indenfor med dertilhørende småkager –vi glæder os til at se 

jer.  

• Torsdag d. 22.6 tager vi på bondegårdsbesøg hos Astrid. Vi tager fra institutionen kl. 

8.45, så børnene må gerne aller senest være afleveret 8.30, så vi kan nå at få dem i tøjet 

og pakket sammen til turen.  Vi spiser madpakker derude og returnerer til børnehaven 

derefter. Hvis børnene evt. kan have deres egen lille taske med, vil det være så fint. Vi 

sørger for transport derud, da der er et lille stykke vej for små ben at gå. 

• Som et sidste ønske, må i meget gerne, hvis i har lysten og tiden til det, bage en portion 

boller til vores fryser.  Morgenmads børnene er meget glade for boller, men vi bruger 

dem især om formiddagen til formiddagshygge – det er selvfølgelig ikke et krav, blot et 

ønske. 

 

Med ønsket om en rigtig dejlig weekend 

/Personalet 



Legeplads reglement  - Børnehuset 
æblelunden 
 

Af hensyn til sikkerhed og et ønske om at værne om pædagogiske principper, nedsætter vi et 

reglement for opsyn på legepladsen. 

 

Opsyn på legepladser er ofte et emne til diskussion rundt om i de danske institutioner, mange 

pædagogiske fagfolk mener ikke at man kan sikre børnene ved altid at være på legepladsen, 

og de mener samtidig, at opsynet kolliderer med et vigtigt pædagogisk princip om, at børnene 

skal have lov til at være sig selv. Formanden for Børnerådet, Klaus Wilmann, der selv har en 

baggrund som pædagog, mener, at pædagogerne ofte bliver stillet over for et krav om 100 

procents sikkerhed, som hverken er realistisk eller ønskværdigt. 

”Det er selvfølgelig meningsløst, for børn kommer til skade, og nogle knubs skal de faktisk have. 

Eller omvendt: Man kan ikke gå gennem livet uden at få knubs, og dét, der er afgørende, er, at vi 

lærer af de fejl, vi laver.” Udtaler han i tidskriftet Børn og Unge 

Vi er af den overbevisning i Børnehuset, at udeliv er et sundt liv, og at legeplads kultur er 

noget vi værner meget om. Vi har et ønske om, at børnene skal finde en frihed i at kunne gå på 

legepladsen, hvor der er højt til loftet og plads til albuerum og bevægelse. Med det sagt, så er 

vi også bevidste om at ikke alle børn kan skænkes den tillid og frihed når de har en alder eller 

særlige behov, hvor de har brug for voksne der giver dem trygheden i ’at være sig selv’. Vi 

mener at ethvert barn under alderen 4,5 år bør og skal altid være under opsyn af en voksen. 

Dette betyder derfor også, at børnene der er 5 år og derover (storbørnsgruppen i 

Børnehaven) har lov til at opholde sig på legepladsen, hvor de stadig er bevidste om, at den 

voksen de har en aftale med om at gå på legepladsen, er opmærksom på dem. Vi er så heldige 

at alle vore vinduer vender mod legepladsen og det derfor også er muligt at holde øje med 

dem indefra. Vi har en tillid til, at de igennem besøgs-tiden på skolen har lært at gebærde sig 

på egen hånd i skolefrikvartererne, og derfor også kan drage nytte af den erfaring i 

Børnehuset. Med den megen fokus på selvforvaltning der er indenfor pædagogik, så syntes vi, 

at de skal have et ansvar. 



Unni Lind, der er pædagogisk konsulent i BUPL, mener godt, at nogle børn kan være alene på 

legepladsen. Men opsyn skal der være. ”Selvfølgelig skal der være opsyn med børn. Vi kan ikke 

acceptere, at børnene bare skal passe sig selv. Men opsyn er mange ting. Selvom man står og 

kigger på et barn, der klatrer i et træ, så er det ikke sikkerhed for, at det ikke falder ned. Derfor 

må udgangspunktet være et opsyn, hvor man har tjek på, hvad det enkelte barn kan.” 

Det altafgørende er, at pædagogerne kender børnene, siger Unni Lind. 

”Det er en falsk tryghed, hvis man bare siger, at den voksne skal være der hele tiden. 

Pædagogerne skal kende det enkelte barn. De skal vide, hvad det kan motorisk, hvad det tænker, 

og hvad det kan finde på, når det er alene. Og det er pædagoger faktisk rigtig gode til.”  Samtidig 

har børn brug for at være sig selv engang imellem. Det er nødvendigt for dem selv at gøre sig 

nogle erfaringer - uden voksne. 

”Børn undersøger og eksperimenterer med grænser - deres egne, hinandens, fysiske og mentale. 

Hvis børnene ikke får lov til at gå til grænsen og opdage, at de nu kan mere, end de kunne for en 

uge siden, for eksempel at kravle en gren højere op i træet, så når de ikke til den erkendelse. Og 

det er nødvendigt for deres udvikling.” 

Voksne har meget svært ved ikke at blande sig, hvis de er sammen med børnene. De er 

tilbøjelige til at skride ind med et: "lad lige mig..." eller "skal jeg ikke lige...", men erkendelsen 

er noget, der hører til én selv, forklarer Unni Lind. 

”Min erkendelse hører til mig, den er personlig, og derfor kan den voksne ikke bare "give" barnet 

en erkendelse. Som voksen kan man fortælle et barn, at det er 114 cm og vejer 24 kilo, men det 

kan barnet ikke forholde sig til. Hvis det derimod opdager, at det nu ikke længere kan gemme sig 

i hullet mellem garderoben og væggen, så oplever og erkender det, at det er blevet større.” 

 

Derfor lyder retningslinjerne således: 

Børn under 5 år må kun færdes på legepladsen, hvis de er under opsyn med en voksen 

Børn over 5 år, må færdes på legepladsen alene, dog med opsyn indefra børnehuset, og kun 

ifølge aftale med en voksen.  

Hvis de to øvrige storbørnsgr. Børn der endnu ikke er fyldt 5 år ønsker at komme på 

legepladsen, vurderer den voksen der spørges om han/hun kan stå inde for at sende dem 

alene derud.  

Der må aldrig være mere en seks børn alene på legepladsen.  

 



De øvrige børn vil fremadrettet blive tilgodeset om formiddagen, da der altid møder en nr. 3 

voksen ind kl. 8.30, og derfor vil det organisatorisk være muligt at gå en voksen på 

legepladsen. 

/Personalet 


