
Kære forældre,

Velkommen til vores børnehus Regnbuen. Når ens barns starter 
i daginstitution, er der mange oplysninger, man skal forholde 
sig til som nye forældre og mange spørgsmål kan opstå. Med 
denne brochure håber vi, I kan får svar på de fleste spørgsmål. 
Vi ønsker at give jer et fyldestgørende indblik i jeres barns 
hverdag i vores børnehus. Både i forhold til vores pædagogiske 
tilgang og værdier, men også i forhold til hvordan hverdagen 
rent praktisk ser ud.

Regnbuens pædagogiske værdier: 

I Regnbuen har vi i fællesskab valgt tre overordnede værdier 
som kendetegner det pædagogiske arbejde:

- betydningsfulde relationer

- nærvær

- inkluderende fællesskaber

Vi søger hele tiden at arbejde ud fra disse værdier i vores 
hverdag og i vores tilgang til børnene. Vi ønsker at fremstå som 
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nærværende voksne for bedst muligt at kunne guide og støtte 
børnene til at indgå i betydningsfulde relationer med andre 
børn. 

Vi er en DGI - certificeret bevægelsesinstitution.  Vi vægter 
derfor bevægelse og motorisk udfoldelse højt i hverdagen. Af 
samme grund har vi indrettet flere af vores rum med særligt 
fokus på bevægelse og gjort alle stuer mere mobile med fokus 
på mere gulvplads.

Praktisk information  

Regnbuen er et børnehus med to vuggestue - grupper, fordelt 
på henholdsvis Brumbasserne og Krokodillerne samt en 
børnehavegruppe, Girafferne.

Vi har åbent:

Man - torsdag: 6.45 - 17.15

Fredag : 6.45 - 16.15

Når jeres barn starter i vores børnehus: 

Vi lægger vægt på det gode forældresamarbejde, en god dialog 
og forventningen om en god omgangstone. Vi tager 
udgangspunkt i det enkelte barn og at hvert barn er forskelligt. 
Ved indkøring tager vi derfor udgangspunkt i jeres barn og dets 
behov og vi laver i samarbejde en plan for den gode indkøring.  

Ved opstart vil I blive modtaget af en pædagog, der følger jeres 
barn tæt i den første tid i Regnbuen. Vi har fokus på en god og 
rolig tid, hvor jeres barn stille og roligt, kan se os lidt an og lære 
os at kende. Vi ønsker at give barnet en tryg start i Regnbuen. 
Derfor vægter vi at få skabt en god relation mellem pædagogen 
og jeres barn ved fra start at få etableret god kontakt og 
begyndende tilllid til den “nye” voksne.  Barnet skal opleve at 
pædagogen tager kontakt til barnet og derved langsomt bliver 
tryg ved denne nye voksne.

I starten har barnet brug for at være her sammen med mor eller 
far. Når vi i samarbejde med jer forældre vurderer, at barnet er 
klar til at være her alene, er det en god ide langsomt at gøre 
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dagene længere. Det er svært at sætte tid på, hvor lang tid 
indkøringen tager. Men vores erfaring viser os at I som 
udgangspunkt skal beregne 1-2 uger så vi i fællesskab kan give 
barnet en tryg start i vores børnehus.
 

3- måneders samtale 

Når jeres barn har gået i vores institution i ca tre måneder 
tilbyder vi en samtale for at høre hvordan I som forældre har 
oplevet den første tid hos os og hvordan I oplever jeres barn 
trives i børnehuset. Vi fortæller, hvordan vi oplever jeres barns 
hverdag og trivsel hos os. 

Sammen laver vi aftaler for hvordan vi fremtidigt kan skabe den 
bedste hverdag for jeres barn.

Om FAMLY 

Famly er vores digitale kommunikationsforum. Famly er en 
integreret del af hverdagen og bruges til at dokumentere vores 
pædagogiske arbejde og til kommunikation med forældrene.
Som forældre skal I på Famly registrere, hvornår dit barn 
møder og bliver hentet. I registrerer ligeledes fridage, ferie 
mm. på Famly. Det er også på Famly I skal udfylde jeres barns 
stamkort, så vi har korrekte oplysninger omkring jeres barn og 
de rigtige telefonnumre til jer. 

Sygdom 

Vi følger retningslinierne fra sundhedsministeriet ift.hvornår et 
barn er sygt og derfor ikke kan være i daginstitution. Det er 
vigtigt barnet bliver hjemme til det er helt rask og i stand til at 
deltage i hverdagens aktiviteter. I kan læse mere i linket på 
vores hjemmeside under praktiske oplysninger “hvornår er 
barnet sygt”.

Forsikring 

Barnet er kun dækket af den forsikring I som familie tegner 
(ulykkesforsikring) også når det er i daginstitution.
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Medicin 

Vi giver kun lægeordineret receptpligtig medicin.

Legeplads 

Vi betragter legepladsen som et pædagogisk rum med mulighed 
for mange forskellige pædagogiske aktiviteter og legerelationer.
Vi sørger for at rydde dagligt op på legepladsen, så den fremstår 
indbydende for børnene næste dag. 
Børnene må cykel på egne cykler på vores legeplads, de skal 
altid medbringe cykelhjemmel. Der kan være tidspunkter, hvor 
personalet beslutter at legepladsen er cykelfri.

Legetøjsdag 

Hver mandag er legetøjsdag i Regnbuen. Alle børn må - på eget 
ansvar - have legetøj med hjemmefra. Det er forældrenes ansvar 
at få legetøjet med hjem igen. 
Vuggestuebørnene kan altid medbringe sovebamse mm. efter 
behov.

Hvad skal dit barn have med i vuggestuen: 

2 sæt skiftetøj (bodystocking, bukser, bluse, strømper og 
undertøj)
2 trøjer/fleece
2 sutter - der er forældrenes ansvar at holde dem rene og gerne 
med navn på.
Evt. sutteklud/ bamse eller lignende
Bleer
Termotøj
Flyverdragt
Regntøj
Sutsko
Gummistøvler (hvis dit barn ikke kan gå endnu er det fint med 
nogle “futter”, som kan tåle vand. Gummistøvler har det med at 
falde af, når barnet kravler)
Sko/sandaler/ støvler efter årstiden
Hue/vanter/solhat efter årstiden

Hvad skal dit barn have med i børnehaven: 
2 sæt skiftetøj
Sokker og undertøj - todelt undertøj når dit barn starter i 
børnehave
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2 trøjer/fleece
Termotøj
Flyverdragt
Sutsko
Sko/sandaler/støvler efter årstiden
Gummistøvler
Regntøj
Hue/vanter/solhat efter årstiden
Evt. nusseklud, bamse, sutter og bleer hvis jeres barn stadig 
bruger dette.

Det er ikke tilladt at have snore i tøjet

Giv dit barn tøj på som det kan røre sig og lege i, som kan tåle at blive 
beskidt. Børn leger med farver, maling, mudder, græs osv.

Det er vigtigt for jeres børn, at de altid har skiftetøj med så de kan være 
påklædt efter vejret

Der skal være navn i tøjet da personalet ikke kan bruge tid på at lede 
efter forsvundet tøj

Politikker i Regnbuen 
Du/I kan orientere jer om Regnbuens politikker på 
vores hjemmeside.

Mad og måltider i Regnbuen 

I Regnbuen har børnene madpakker med hjemmefra som 
frokostmåltid. Vi tilstræber altid en rar og hyggelig atmosfære 
omkring måltidet, hvor vi taler med børnene om stort og småt. 

Frugtordning: 

Om eftermiddagen serverer vi frugt og evt. brød for børnene.

“Vi har en forældrebetalt frugt- og aktivitetsordning, der koster 
65; om måneden pr.barn. 

Traditioner i Regnbuen 

I Regnbuen har vi nogle forskellige traditioner som er en vigtig 
del af vores hverdag i børnehuset. Du/I kan læse mere om 
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Regnbuens traditioner i linket på vores hjemmeside under 
fanen pædagogik.
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