
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 
Børnehuset  Mælkevejen 
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Kære og dine forældre 
 

 

Med denne folder vil vi i Børnehuset Mælkevejen byde dig og dine forældre 
velkommen i vores vuggestue og børnehave. 

 
I Mælkevejen skal børnene have det godt og føle sig trygge i hverdagen. De 
skal møde omsorgsfulde og nærværnede voksne, der er anerkendende og in- 
kluderende i deres tilgang til børn og forældre. 

 
Vi arbejder med tydelige og klare rammer og med en dagsrytme, som er gen- 
kendelig for børnene. Vi arbejder ud fra Egedals kommunes børnepolitik, som 
lægger vægt på trivsel, udvikling og læring. 

 
Der arbejdes ud fra målsætninger i de nationale læreplaner for 0-6 års området 
med forskellige temaer som omdrejningspunkt. Vores hverdag indeholder en 
vekselvirkning imellem at arbejde med planlagte aktiviteter og mulighed for 
leg både udendørs og indendørs. 

 

Se på hjemmesiden, hvad vi i aktuelle perioder arbejder med. Her vil I også 
finde en årskalender med årets arrangementer. 

 

Vi glæder os til en dejlig hverdag med dig og dine forældre. 
 
 
 

De bedste hilsner fra Personalet i Mælkevejen 



4  

Hvem er vi? 
Børnehuset Mælkevejen er en del af område Stenløse/Veksø, som består af 
10 børnehuse: 

 

 ”Boelholm”  “Vandfaldet 

 ”Degnebakken”  ”Eventyrhuset” 

 ”Havrevænget”  ”Stengården” 

 ”Blåmejsen”  ”Bækkegården” 

 ”Mælkevejen”  Kildeholm” 

 
Der er i området en områdeleder ved navn Julie Gregaard, samt en viceområ- 
deleder ved navn Birgitta Sigvardt. Julie og Birgitta har det overordnede an- 
svar for samtlige institutioner, pædagogisk, personalemæssigt og økonomisk. 

 
I hvert hus er der en daglig leder, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde samt den daglige drift i det enkelte hus. I Mælkevejen er 
det Kit Ervolder, der er daglig leder. 

 

De 12 personer udgør ledelsen af området. 
 

Vores grundlæggende holdning i området 
Vi arbejder på at skabe en tryg og udviklende hverdag for børnene, hvor vi 
tager udgangspunkt i barnets ønsker og behov samt lærer det at være en na- 
turlig del af fællesskabet. I vores pædagogiske praksis tilstræber vi at have: 

 
en anerkendende tilgang til barnet. Vi er nærværende og møder barnet, 
hvor det er. 

 
et ressourcesyn, hvor vi har fokus på barnets styrkesider og bruger dem i ud- 
viklingen af barnets svagere sider samt at være inkluderende, hvor vi fore- 
bygger at barnet kommer i en udsat position. 

 
et læringssyn, hvor vi arbejder med diverse læringsmiljøer og overordnet ar- 
bejder efter de lovbestemte pædagogiske læreplaner. 
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Rart at vide, hvis uheldet er ude 
Det tilstræbes, at alle personaler har førstehjælpskursus, således at jeres barn/ 
børn er sikret bedst muligt, hvis uheldet er ude. 

 
Som forældre skal I være opmærksomme på, at I selv skal have en børnean- 
svarsforsikring, ved ulykker mm. 

 
Det er således også jeres egen forsikring, der skal dække hvis børn fra 5 år 
smadrer en rude i institutionen el. lign. 

 
Børnehuset Mælkevejen er et integreret børnehus, hvor børnene kan gå fra 
institutionsstart til skolestart. Børnetallet er i øjeblikket således at vi pt 
benytter os af De 4 Årstider som satelit til Mælkevejen. Vi er 21 fastansatte 
medarbejder fordelt mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere og to 
køkkendamer. Derudover har vi et par tilkaldevikarer. Der kan også i 
perioder være studerende, praktikanter el. lign. 

 
Vi har et forældreråd, som vælges i forældregruppen 1 gang årligt. I dette for- 
ældreråd vælges en repræsentant til områdebestyrelsen. 

 

Vi er opdelt i mindre grupper med fast tilknyttede voksne. 
 
 
 

Jeres barn skal gå i  gruppen 
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Opstart 
At starte i institution er noget helt særligt! Barnets hverdag bliver med et tryl- 
leslag forandret. Det skal forholde sig til nye omgivelser, nye legekammerater 
og nye voksne. Det er en stor mundfuld – for både barnet og jer som forældre. 

 
Derfor gør vi meget ud af at give os god tid til at modtage jeres barn og jer som 
forældre, så I føler jer velkommen og godt tilpas i vores børnehus. 

 
Når jeres barn skal starte hos os bliver der tilknyttet en kontaktperson for at 
sikre en god modtagelse og opstart. 

 

Jeres kontaktperson er:    
 

I er altid velkommen til at besøge os inden I starter, ring blot og aftal et tids- 
punkt, gerne med den daglige leder. 

 
Vi anbefaler, at I afsætter mindst 1 uge til gradvist at vænne jeres barn til de 
nye omgivelser, børn og voksne. Hvordan ugen skal forløbe er individuelt fra 
barn til barn og aftales med jeres kontaktperson. I løbet af de første dage 
afholdes et opstart møde, hvor vi fortæller mere detaljeret om det at gå i Mæl- 
kevejen, og I fortæller om jeres barn. 

 

Når jeres barn har været i Mælkevejen i ca. 3 måneder, bliver I tilbudt en sam- 
tale, hvor vi kan tale om opstarten, og om hvorledes jeres barn trives i huset. 

 
 
 
 

  



7  

 
 

Egebørn 
er Mælkevejens elektroniske platform, her er hjemmeside for både Mælkeve- 
jen og område Stenløse samt forældreintra. Hjemmeside adressen er 
www.egeborn.dk og jeres log-in til forældreintra er: 

 

Mors brugernavn:      
adgangskode: cpr nr uden bindestreg 

 
Fars brugernavn:      
adgangskode: cpr nr uden bindestreg 

 
Som supplement til forældreintra fås en meget læsevenlig version på APP til 
både smartphones og tablets, den indeholde dog kun udvalgte dele af foræl- 
dreintra. I kan med fordel gå ind og tilmelde jer email advisering, så vil I altid 
få besked, når vi lægger nyt ind. 

 
I forbindelse med opstart skal I gå ind på forældreintra og udfylde helbredsop- 
lysninger samt opdaterer jeres kontaktoplysninger. Har I ikke denne mulig- 
hed, skal vi have besked om dette. 

 
Det er meget vigtigt, at I holder jer opdateret på siden, her ligger vigtige doku- 
menter, beskeder, opslag m.m., der relaterer sig til jeres barns hverdag i Mæl- 
kevejen. I skal også bruge siden til at melde jeres barn fri både ved enkelte fri- 
dage samt ferier (kan gøres hjemmefra). Vær søde at overholde deadlines 
for ferietilmelding, da det har stor betydning for vores planlægning og 
prioritering af ressourcerne. Siden bruges også til ind– og udkrydsning af 
jeres børn i Mælkevejen. 

 
Så udover at sige goddag og farvel til personalet, skal I også ind- og udkrydse 
jeres børn elektronisk. Det er meget vigtigt, at I får det ind i jeres daglige ruti- 
ne, da det er den vej, vi altid er opdateret på, hvor mange børn vi har i grup- 
pen/huset. Egebørn erstatter ikke den daglige kontakt os og jer imellem, men 
er et meget vigtigt supplement, som holder jer informeret og opdateret. 

http://www.egeborn.dk/
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Mad i Mælkevejen 
Børnene skal hver dag have en sund og nærende madpakke samt formiddags-/ 
eftermiddagsmåltid med. Det skal være pakket i madkasser med navn på. I 
børnehaven kan eftermiddagsmåltidet alternativt pakkes i en frugtpose og her 
er det også vigtigt, at det er genkendeligt for barnet, da de selv henter det i 
køleskabet. I børnehaven skal der også medbringes en drikkedunk, som I, som 
forældre, har ansvar for at holde ren. 

Pr. 1. januar 2015 er Mælkevejen er del af Egedal kommunes 
frokostordning, så  derefter skal I kun medbringe mad til formiddag 
(for vuggestue og mini)  samt eftermiddagsmad. 

 
Vi spiser morgenmad med børnene frem til kl. 7.30. I skal som udgangspunkt 
selv medbringe morgenmaden, men er I kommet hurtigt ud af døren en dag, 
har vi havregryn/knækbrød i institutionen. Alle børnenes måltider skal 
overholde vores retningslinjer for kost, som er udarbejdet i samarbejde med 
forældrerådet ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger - se hjemmesiden. 
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Fødselsdage 
Vi afholder meget gerne jeres barns fødselsdag i institutionen. Den vil blive 
afholdt i barnets gruppe og det I medbringer, skal overholde institutionens 
retningslinjer for kost. Ønsker I at inviterer hjem til fødselsdag, bliver det 
voksne og børn fra barnets grupper der kommer. Hjemme skal traktementet 
også overholde vores retningslinjer for kost. Hvis I ønsker at holde fødselsdag i 
privat regi, skal indbydelser uddeles på børnenes privatadresser. Vi opfordrer 
meget til, at man ikke udelukker enkelte børn fra jeres barns gruppe. 

Syge børn 
Syge børn skal være hjemme hos mor og far, både for deres egen skyld og for 
at begrænse smitte i forhold til andre børn og personale. 

 
Bliver jeres barn syg, forventer vi besked fra jer. Et barn med en smitsom syg- 
dom må først modtages når det ikke længere smitter. Barnet er først rask og 
kan komme i institutionen, når de kan klare en hverdag i institutionen uden 
særlig pasning. 

 
Bliver barnet sygt i institutionen, kontakter vi forældrene. Et barn behøver 
nødvendigvis ikke at have feber for at være syg. 

 
Vi giver kun jeres barn medicin, hvis barnet har en kronisk lidelse. Medicinen 
skal være tydeligt mærket med navn, og der skal medfølge en lægelig vejled- 
ning. Penicillin og lignende skal administreres af forældrene i hjemmet. 

Legetøj 
Børnene må have eget legetøj med i børnehaven hver fredag (vi har ikke lege- 
tøjsdag i vuggestuen). Legetøjet skal være mærket med navn og medbringes på 
eget ansvar. 

 

 



10  

  
 

Praktisk information 
Det rigtige tøj er medvirkende til, at jeres barn får en god dag hos os. Det er 
derfor vigtigt, at I altid sørger for, at barnet har det nødvendige tøj med, der 
svarer til årstiden. I barnets garderobe skal der altid være ekstra undertøj, 
strømper, bukser og bluser. Der skal også altid være regntøj og gummistøvler. 
Barnet skal altid have et par indesko i børnehaven. Husk at så vidt muligt alt 
tøj og sko/støvler er tydeligt mærket med barnets navn. Specielt for børneha- 
vebørn: hav aldrig mere tøj liggende i jeres barns garderobe, end der er aktuelt 
for årstiden, det gør det meget nemmere for jeres barn at overskue og finde 
sine ting og reducerer også risikoen for forsvundne ting. 

 

Så længe jeres barn bruger ble, skal I selv medbringe dem. 
 

Det er jeres ansvar, hver dag, at efterlade garderoben, så den er klar til næste 
dag, samt at jeres ting er ryddet fra gulvet, så rengøringspersonalet kan kom- 
me til. 

 
Hver fredag skal garderoben ryddes, så den kan blive rengjort. Kurven må ger- 
ne blive stående, men stil den skiftevis foroven og forneden. 
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Sikkerhed 
d Undgå venligst at have plastikposer liggende i jeres barns garderobe – 

plastikposer kan være farlige for børn. 
 
d Vi tillader ikke snore i børnenes tøj, halstørklæder eller lign., da det un-  

der uheldige omstændigheder kan medføre kvælningsulykker. 
 
d Personalet skal have besked, hvis en anden end jer henter jeres barn. Får 

vi Ikke denne besked, udleveres barnet ikke. 
 
d Vi modtager ikke børn under en tur. Skal jeres barn med på tur, skal det 

afleveres i Mælkevejen inden afgang. Er det af en eller enden grund ikke 
muligt for jer, er der altid voksne og børn hjemme, jeres barn kan være 
sammen med. 

 
d Når I får nyt telefon nummer, privat eller på arbejdet, så husk at ændre 

det i forældreintra 
 

Vi ser frem til mange gode år sammen med jer og jeres barn og husk, at et godt 
og åbent samarbejde altid vil være til gavn for jeres barn. Er der noget I undrer 
jer over, så spørg os, måske har vi en god forklaring eller måske er der noget vi 
har overset. 

 
 

 

  



 

 
 

Åbningstider i  Mælkevejen 
Mandag-torsdag: kl. 6.30-17.00 

Fredag: kl. 6.45-16.15 

 

Kontakt os 
Børnehuset Mælkevejen 

Slotsgyden 7 

3670 Veksø 

 

I kan altid kontakte os på tlf.: 7259 9430 

Vi ses på Mælkevejen! 

 

 


