
 

Praktisk 
Vi har mange børn, så Husk navn i alt tøj! 
 
Påklædning vuggestuen:  

Sovetøj til børn der sover i krybber/barnevogn ude. 
Skiftetøj i barnets kasser på badeværelset inklusiv sutter/sutteklud og 
evt.bamse. 
Det er vigtigt at barnet har tøj med til både inde og ude, der passer til 

årstiden. 
Det er vigtigt, at der står navn i børnenes tøj og sko. 
 

Påklædning børnehaven :  
Det er vigtigt at barnet har tøj med, der passer til årstiden og al slags 
vejr . 
Det er vigtigt at barnet har skiftetøj i garderoben. 
Indesko især i de kolde måneder. 
Bleer 

  
 

Vel mødt i Børnehuset Engen 

 

Velkommen til Børnehuset Engen - 

et børnehus i daginstitution Alderslyst 

Denne pjece er en lille praktisk appetitvækker. I kan finde meget mere omkring vores 
arbejde og hverdag på vores hjemmeside 

http://alderslyst.silkeborgkommune.dk/Kontakt/Daginstitutionen-Alderslyst 

I har nu fået tilbudt plads hos os, og vi glæder os til at lære jer godt at kende.  I op-
startsfasen glæder vi os til at få besøg af jer flere gange. Vi har erfaring for at flere 
besøg i vores hus, betyder meget både for jer og jeres barns tryghed. 

Adresse og telefon numre: 
Kejlstrurpvej 30 A, 8600 Silkeborg, 
Åbningstider: 
Mandag-torsdag:  6.30 - 16.45 

Fredag   6.30– 16.30 

 
Telefon - helst SMS især i tidsrummet 8-
14.  
Vi ringer tilbage 

 
Girsti leder / kontor      23694339 
 
Mus         0-3 år       20133291 

Ræve       3-4 år       20133164 
Hjorte      4-5 år       20133245 
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Børnehuset Engen ligger i Alderslyst. Vi ligger i et boligområde med blan-
dede bebyggelser, hvilket afspejler sig i vores familier og i vores opgaver. 

Vores børnehus er en del af Daginstitutionen Alderslyst, der består af Bør-

nehusene Engen, Børnegården og Søholt.  Vi arbejder ud fra samme pæ-

dagogiske udgangspunkt og  har mange forskellige medarbejdere, som 

børnene kan spejle sig i. Vi har pædagoger, pædagogmedhjælpere, ernæ-

ringsassistenter, studerende og forskellige praktikanter. Vi har unge og 

mere erfarne, kvinder og mænd.   

 

Vi har en hverdag med ca. 12 børn 0-3 år og ca. 40 børn fra 3-6 år 

 

Daycare: 

Vi har et komme og gå registrering Daycare, som vi alle bruger. Det bru-
ges også til at sende beskeder m.m. til og fra institutionen. 
 
Det er vigtigt for jeres barn, at I lægger et billede op på Daycare, udfylder 

diverse tilladelser og indstillinger, når I starter op. I får en vejledning og 
kan få hjælp, hvis I har behov for det. 
 
For at sikre nærvær omkring jeres barns dagligdag sker kontakt  om prak-

tiske ting til institutionen primært på Daycare (registreringssystem), eller 
som SMS. Er der noget akut, så prøv at ringe eller kontakt daglig leder  

 
Fælles feriepasning i Silkeborg kommune 
Der er pasning for børn med pasningsbehov i 4 institutioner. 
Se kommunens hjemmeside 
 
Fælles feriepasningsperioderne er de 3 hverdage op til påske, fredag efter 
Kristi Himmelfartsdag, uge 28, 29 og 30, mellem jul og nytår.  

Ferielukning er Grundlovsdag og juleaftensdag, her er der helt lukket. 
Tilmelding til fælles feriepasning sker i institutionen. 
 
For at bruge vores personaleressourcer bedst muligt er det vigtigt at I til- 
og framelder jeres barn i ferieperioderne på Daycare eller på de ophængte 
sedler i god tid. 

Fødselsdag 

Alle børn fejres til deres fødselsdag. Vi har en fødselsdagspolitik, der kan 

læses i institutionen og på vores hjemmeside, og der er også et inspirati-

onskatalog til, hvad man kan servere. 

Aftal med stuen i god tid hvordan I ønsker at jeres barn skal fejres, og 

hvordan det passer ind i vores andre aktiviteter. 

Vær opmærksom på, at der tænkes på, at vi har fokus på en sund linje. 

Børn i den kommende skolebørnsgruppe har mulighed for at invitere de 

andre fra denne gruppe hjem til fødselsdag. 



Sprog 

Vi ved at gode sproglige færdigheder betyder meget for jeres barns liv og 
deltagelse i leg og aktiviteter med de andre børn. 

Vi læser, synger og sikrer nærvær med jeres barn. 

For børn med særlige sproglige udfordringer, som f.eks, stammen, udtale-

fejl, tosprogede har vi en særlig indsats. 

Vi arbejder med medier som f.eks. IPADS. 

Vi viser vores dagligdag med billeder af aktiviteter fra hverdagen. 

 

I kan også hjælpe jeres barns 
sprog på vej 

http://sprogpakken.dk/ 

http://www.ltk.dk/sprog-er-en-
gave 

 

 

Kost  

Vi har fuld kostordning, hvor vi hver dag får serveret en sund og varieret 
kost. 

se beskrivelse på hjemmesiden 

http://alderslyst.silkeborgkommune.dk/Politikker/kost 

 

 

Forældresamarbejdet  

Vi ved, at når forældre og institution har et tæt samarbejde,  så får det 
stor betydning for jeres barns udvikling og trivsel. 
 
I kan blandt andet hjælpe ved, at I:   
 

 har taget afsked med jeres barn inden kl.9 

 følger med i jeres barns hverdag 

 spørger ind til trivsel, aktiviteter og legekammerater 

 bidrager aktivt i hverdagen , ved at følge med i vores opslag og delta-

ge i vores 

        sociale arrangementer  

 sørger for at skiftetøj og garderoben er i orden hver dag 

 følger med og svarer på beskeder i Daycare 

 taler ikke dårligt om andre børn,  forældre og personale i institutionen  

 understøtter at børn leger på kryds og tværs. 

Har I en god historie at fortælle, noget I undrer jer eller bekymrer jer 

over, så gå i første omgang til stuens medarbejdere eller til ledelsen alt 
efter, hvad det handler om. 
 
Det er vigtigt for barnets trivsel og udvikling at barnet er udhvilet og mæt. 
Dette giver barnet mulighed af at kunne trives, og at kunne indgå i leg og 

læring 

http://sprogpakken.dk/
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  Vi har aftalt faste forældresamtaler i forbindelse med barnets tid hos 

os. 

 en ved opstart i institutionen 

 en opfølgningssamtale efter ca. 3- 5 måneder 

 en samtale ved overgang fra vuggestue til børnehave  

 en opfølgningssamtale 

 samtale inden skolestart 

 hvis I eller vi oplever et behov 

Ved behov har vi tværfaglig rådgivning for jer og særlige tværfaglige mø-

der til pædagogerne, så jeres barn får så hurtig og god hjælp som mu-

ligt. 

 

Forældrerådet sørger for sociale og praktiske aktiviteter til gavn for 

børn i det enkelte børnehus. f.eks. forældrekaffe, forældresarbejdsdage, 

overnatning for kommende skolebørn m.m.  

Forældrebestyrelsen står for det overordnede samarbejde for Daginsti-

tutionen Alderslyst blandt andet deltagelse i ansættelsessamtaler, god-

kendelse af læreplaner, godkendelse af fordeling af budget, og er en del 

af Forældrenævn Silkeborg 

Der er også lokalt på Ipads, whiteboards, vægge m.m. beskrivelse af, 

det børnene er optaget af i hverdagen. 

I kan finde stort og småt på vores hjemmeside 

http://alderslyst.silkeborgkommune.dk/Kontakt/Daginstitutionen-

Alderslyst  

Det pædagogiske arbejde  

Vores pædagogiske arbejder tager afsæt i forskning og det, vi kan se vir-

ker. 

Vi arbejder med et årshjul, som I kan se ved informationsområderne. Der 

kan I også følge med i, hvad vi aktuelt har fokus på. 

Vi har aktiviteter på stuen, andre rum i huset og udenfor huset i vores 

nærmiljø. Dette er f.eks i skolens gymnastiksal, på børnehavens legeplads 

og i nærområdet. 

Vi starter dagen med samling kl.9, hvor børnene forberedes på dagens ak-

tiviteter og arbejder med sproglige kompetencer. 

Vi deler ofte stuens børn op i mindre grupper i de planlagte aktiviteter, når 

vi spiser og har samling. Dette giver børnene gode færdigheder i koncen-

tration, opmærksomhed og aktiv deltagelse sammen med andre børn i ak-

tiviteten. 

Vi har meget legetøj i institutionen, så børn må kun medbringe eget lege-

tøj, når det bliver annonceret på Daycare. 
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