
 
            
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VELKOMMEN TIL:  
 

 
Den stue Jeres barn skal gå på hedder:    
 
 
De voksne på stuen hedder:  
 
   _________________________________ 
 
 
 
I velkomstfolderne er forskellige praktiske oplysninger beskrevet.  
 
     
AFLEVERING OG HENTNING AF BØRN 
Vi har ingen faste afleveringstider, men vi opfordrer jer til at aflevere  jeres barn senest kl. 09.00, af hensyn til  ture 
og aktiviteter. For at holde jer orienteret skal I huske at læse på ”egeborn” om spontane og planlagte ture og aktivi-
teter 
Ved planlagte ture og aktiviteter er det vigtigt, at barnet kommer på det aftalte tidspunkt, så alle kommer stille og 
roligt af sted.  
 
Husk at krydse jeres barn ind/ud på computeren og det er stadig meget vigtigt at I husker at sige goddag og 
farvel til personalet, så de ved hvem der er komme eller gået. 
 
Hvis barnet skal hentes af andre, skal I give besked, ellers må vi ikke udlevere barnet. 
 
KOST 
 
Forældrene i Stjernehuset har fravalgt den kommunale madordning 
Børnene skal medbringe madpakker til frokost samt en kl. 9.00 mad. Det er jeres ansvar at madpakken er sund, 
nærende og varieret. Madpakken må ikke indeholde kager, slik, chokolade og lignende. 
Vi skal som fagpersonale være opmærksom på at børnene får en sund og nærende kost og er derfor meget opmærk-
somme på hvad jeres barn har i sin madkasse, hvilket kan betyde, at vi beder barnet tage eks et stykke  chokolade 
med hjem 
Der drikkes vand til alle måltider. Vi serverer ikke mælk, kun til morgenmaden. 
Morgenmad: De børn der ikke har spist hjemmefra, får tilbudt morgenmad indtil kl. 07.30. Der serveres havre-
gryn/grøn 
Det forventes at de børn der kommer senere har fået morgenmad hjemmefra  
Formiddagsmad: Kl. 9.00 får vuggestuebørnene tilbud brød og vand. Forældrene i vuggestuen har valgt at hvad 
en fælles brød ordning hvor de bage brød til en uge af gangen. 
Børnehavebørnene skal medbringe en formiddagsmad som de spiser kl. 9.00, 
Frokost: Vuggestuen spiser ca. kl. 11.00 ( de yngste spiser efter behov og afpasset sovetiderne) 
Børnehavebørnene spiser ca. kl. 11.15 
Eftermiddagsmad: Vi spiser frugt og brød fra ca. kl. 14.00 - til kl. 15.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BRØD OG FRUGTORDNINGEN 
Alle børnene medbringer en frugtmadkasse/ frugtpose med frugt og smurt brød. Hvis det er nødvendigt at 
skære barnets frugt skal dette gøres hjemmefra. Frugtmadkassen/posen lægges i køleskabet i alrummet 
Hust tydelig navn på madkassen og frugtmadkassen/pose 
 
DRIKKEDUNKE: Børnene medbringer en drikkedunk som der fyldes vand i og stilles i kølskabet. . Drikkedun-
ken bliver fyldt på ny efter frokost. Til frokost bliver der stillet friskt vand på kander på bordet. 
 
DRIKKEDUNKE OG MADKASSER: Af hygiejne hensyn skal drikkedukke og madkasser med hjem dagligt og 
afvaskes. 
Det er jeres ansvar at dette bliver gjort. 
 
SKIFTETØJ 
Barnet skal altid have et sæt skiftetøj liggende i institutionen. Giv barnet fornuftigt tøj på der er afpasset årstiderne, 
f.eks. regntøj, (om vinteren gerne så stort, at det kan komme udenpå flyvedragten), gummistøvler, sandaler, solhat, 
indesko osv. Husk at skrive tydligt navn i tøj og fodtøj, så både personalet og jer som forældre kan se hvem det 
tilhøre. 
 
UDESKO / OVERTRÆKSSKO 
Når der er vådt og mudret beder vi alle (både børn og voksne) om at tage fodtøjet af eller benytte de blå over-
trækssko/klude (står i vindfanget) inden I går ind. Dette er af hensyn til børnene da de bevæger sig meget på gulvet. 
 
SNORE OG HALSTØRKLÆDER  
På grund af risiko for kvælning må børnene ikke have halstørklæder eller snore i hætter og jakker. Vi anbe-
faler elefanthuer der går ned og dækker halsen. 
 
GARDEROBER 
Hjælp med at holde styr på børnenes garderober. I børnehaven kan I komme ekstratøj i en lille rygsæk eller papirs-
pose. Garderoben skal tømmes hver fredag pga.. rengøring. I vuggestuen har børnene en kurv på badeværelset til 
ekstra tøj. Det er jeres ansvar at holde orden i barnets garderobe. 
Der må af sikkerhedsmæssige grunde, IKKE være plastikposer i børnenes garderober. 
 
FØDSELSDAGE  
Det er vigtigt for barnet at blive fejret på fødselsdagen. Vi sætter fødselsdagsskilt op på indgangsdøren. På stuen 
fejres barnet med sang, hurra osv.  
Der medtages udelukkende. til egen stue 
 Vi frabeder os slikposer,  
Tag en snak med personalet på stuen om hvad der må medbringes til fødselsdagen  
 
Vuggestuebørnene må ikke få sukkerholdige kager eller lignende. Vi anbefaler at I kommer med boller eller frugt 
spyd. Tal med personaler som kan jer være behjælpelig med gode ideer 
 
Der må ikke uddeles fødselsdagskort til enkelte børn i institutionen. Vi frabeder os, at forældre henter en mindre 
gruppe børn til fødselsdag, da det kan give kedelige oplevelser for nogle af de børn der ikke skal med. Vi anbefaler, 
at sådanne arrangementer afholdes i weekenden. 
 
På grund af manglende bus ordning kan vi ikke deltage i fødselsdags arrangementer ved Buresø, med mindre at I 
som forældre kører i private biler. Til det skal der indhentes skriftlig tilladelse til hvert enkelt barn og det er et krav 
at det er alle fra stuen der har tilladelse til dette. 
Børnene skal sidde i autostol beregnet til den aldersgruppe. 
 
 
SYGDOM. 
Syge børn modtages ikke i institutionen. 
Hvis barnet får feber eller bliver tydelig utilpas og efter personalets observationer ikke kan deltage i de almindelige 
aktiviteter, herunder ophold ude, må barnet betegnes som sygt og sendes hjem. Ring besked hvis dit barn er sygt. 



Informationer om eventuelle smitsomme sygdomme i institutionen, vil blive ophængt på indgangsdøren, samt skre-
vet  som opslag på egeborn 
 
MEDICIN 
Vi må kun give lægeordineret medicin i tilfælde af kroniske lidelser (fx. astma) eller ved længer varig sygdom al-
drig ved akut opstået sygdom. Af sikkerhedsmæssig grunde skal medicinerne opbevares i en Box, med navn og 
lås hvor der skal vedlægges en pædagogisk vejledning fra lægen. Det er jer som medbringer en Box  
 
SOLCREME 
For at undgå solskoldning, skal I smøre jeres barn inden det kommer i institutionen. Vi smører børnene ved mid-
dagstid. 
 
FERIE/FRIDAGE 
Holder Jeres barn fri, er det vigtigt at I giver besked inden kl. 9.00 af hensyn til planlægning og spontane ture. 
Af hensyn til personale ressourcer vil vi i forbindelse med ferie, helligdage osv. bede Jer om, at krydse af om Jeres 
barn kommer eller holder fri. Og overholde dette, da antallet af voksne er tilpasset det antal børn der er krydset af 
til at komme i institutionen. 
Der er vores forventning at jeres barn holder mindst 3 ugers sammenhængende ferie. 
 
FAMLY 
Al informationer, arrangementer, nyhedsbreve, planlagte ture osv. bliver lagt på famly. 
Kontakt personaler hvis I ønsker mere information eller ønsker hjælp. 
 
MEDBRAGT LEGETØJ 
Der er legetøjsdag hver mandag. Der må jeres barn medbringe sit eget legetøj med i institutionen. 
Personalet bruger ikke tid på at holde øjer med eller lede efter det medbragte legetøj 
Der må ikke medbringes legetøj med batterier, som børnene selv kan tage ud 
 
FORSIKRING 
Kommunen har ingen forsikring. Sørg derfor selv for at tegne en børneforsikring. 
 
TAVSHEDSPLIGT 
Personalet har tavshedspligt om dig/jer og dit/jeres barn.. 
Der er mulighed for at få råd og vejledning fra andre ekspertgrupper f.eks. familieafdelingen, det tværfaglige team, 
psykolog og talepædagog. Kontakten til disse kan ske gennem os, eller ved I selv henvender Jer. 
   
Institutionerne har skærpet indberetningspligt til kommunen, hvis personalet bliver bekendt med svigt eller 
overgreb overfor barnet. 
 
FORÆLDRESAMTALER 
Der bliver afholdt forældresamtale ca. 3 mdr efter barnets start samt 1 gang årligt 
 
OMRÅDEBESTYRELSEN 
Stjernehuset høre under området Ganløse/Slagslunde. som består af 4 institutioner fordelt med 3 i Ganløse og 1 i 
Slagslunde. Der er sidder 1 repræsentant fra hver institution i områdebestyrelsen,  2 personale resentanter samt 
områdelederen. Derud over har Stjernehuset et forældreråd.. 
Der afholdes ca. 4 møder årligt i områdebestyrelsen og i forældrerådet. 
 
UDMELDELSE 
Vi gør opmærksom på, at børnene skal udmeldes med 1 mdr. varsel. Skema til dette rekvireres i institutionen cente-
ret eller hentes på Egedal kommunes hjemmeside. 
Ved skole start sker udmeldingen automatisk 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Blå stjernestue 
Årgang 2012-16 

Tlf: 72599782 
 

Personale: 
Cathrine Pæd 

Jette Pæd medhj 
Maja Pæd. medhj 

Grøn stjernestue 
Årgang  2011-13 

Tlf: 72599782 
 

Personale: 
Esperanza  Pæd 

Malene  Pæd.medhj 
Charlotte pædagogstuderende 

 
 

 
 
 

Institutionen har et telefon nr. 72 59 97 82 som der ringes til. 
 

 
Vikarer:         
Maja  
 
Vi har følgende lukkedage: fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaften, hverdagene mellem Jul og 
Nytår og Nytårsaften.  
 

Børnehuset er røgfri. 
 

 
 


