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Kære____________________ 
 

Du skal starte i børnehaven  
 

d._________________ 
 

Du skal gå på 
 

____________________ 
 
 
 
 

Vi glæder os til at se dig 
 
 
 

Immerkær 38-40 

2650 Hvidovre 

Tlf. 72 17 02 99 

www.Bornehusetimmerkaer.dk 

bornehusetimmerkaer@hvidovre.dk 

 

  

http://www.bornehusetimmerkaer.dk/
mailto:bornehusetimmerkaer@hvidovre.dk
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Børnehuset Immerkær 

Immerkær 38-40 

2650 Hvidovre 

E-mail: bornehusetimmerkaer@hvidovre.dk 

 

Telefonnummer   

72 17 02 99 tryk 2 for børnehaven  

 

Leder: Birgitta Liljenberg Schmidt 

enb@hvidovre.dk  

Daglig leder: Kirsten Langkilde 

eoc@hvidovre.dk  

  

 

Bestyrelsesformand: Helle mor til Mads i 
Børnehaven  

  

Øvrige Forældrebestyrelses medlemmer: Se 
vores hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

 

Revideret 15-09-2022 

  

mailto:enb@hvidovre.dk
mailto:eoc@hvidovre.dk


3 

 

Indhold 
Velkommen til børnehaven. ................................... 5 

Indkøring ................................................................ 5 

En indkøring kunne se sådan ud: .................... 6 

Bleafvænning .......................................................... 6 

AULA ..................................................................... 7 

Natur og udeliv ....................................................... 8 

Garderoben ............................................................. 8 

Madordning ............................................................ 9 

Morgenmad ........................................................... 10 

Sove / hviletid ....................................................... 10 

Medbragt legetøj ................................................... 10 

Retningslinjer for udflugt på ladcykler ................. 11 

Skal andre hente jeres barn ................................... 11 

Samarbejde og kommunikation ............................ 12 

Husk at orientere jer på tavlen og i Aula. ............. 12 

Tværfagligt samarbejde ........................................ 13 

Forældremøde ....................................................... 14 

Forældrebestyrelsen .............................................. 14 

Ferie og fridage ..................................................... 14 

Solcreme ............................................................... 15 

Sygdom og medicin .............................................. 15 

Mobiltelefoner ...................................................... 16 

Bleer og sutter ....................................................... 16 

Åbningstider ......................................................... 16 



4 

 

Traditioner: ........................................................... 17 

Fødselsdage .......................................................... 17 

Sukkerpolitik ........................................................ 18 

Børneulykkeforsikring .......................................... 18 

 

  



5 

 

Velkommen til børnehaven. 
I børnehaven er vi delt op i fire grupper. En 
maxigruppe kaldet (flyvefiskene) for de 
kommende skolebørn med 2-3 voksne alt efter 
børnetal, og 3 grupper (kaldet Musene, 
Spilopperne og Krudtugerne) med ca.18-23 
børn og 3 voksne tilknyttet hver gruppe. Som I 
kan læse, er normeringen i børnehaven en 
anden end den er i vuggestuen. 
Institutionens inklusionspædagog har sin gang 
i børnehaven. 
Børnetallet kan variere hen over året. 
 

Indkøring 
Kommer I fra en anden institution/dagpleje, 
tager det muligvis et par dage mere før barnet 
er helt tryg ved at gå i børnehave. Men 
kommer dit barn fra vores vuggestue, skulle 
barnet gerne være bekendt med huset, 
legepladsen og de voksne.  

En tryg og god start i børnehaven er af stor 
betydning for barnet. Det er derfor vigtigt, at I 
og vi har god tid at tale med jer om jeres barn.  
Når barnet starter i børnehaveafdelingen, 
aftaler vi, hvordan vi, i fællesskab kan give dit 
barn en god start i børnehaven. 
 
Alle børn er forskellige og håndterer skiftet 
mellem vuggestue og børnehave vidt 
forskelligt. Typisk består en indkøring af to- tre 
dage. 
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En indkøring kunne se sådan ud: 

 
 
Denne opskrift er ikke en regel. Alle børn er 
forskellige, og der kan også være andre ting 
der spiller ind - men snak med personalet på 
stuen og planlæg indkøringen så den er bedst 
for jeres barn. 

 
 

Bleafvænning 
Som I ved er normeringen en anden i 
børnehaven, samt at børnene er blevet ældre 
og mere modne. 
For år tilbage, brugte børnehavebørn ikke ble. I 
dag oplever vi flere og flere der venter med 
bleafvænning, årsagerne er mange, men det 
har stor indflydelse på vores hverdag i 
børnehaven og vores tid sammen med 
børnene. 

1.dag kommer du og dit barn ved 9- tiden, og er 
med til at spise ved 11-tiden, og så går I hjem 
ved 12-tiden.  

 
2.dag kommer i ved 9-tiden og forælderen går i 
nogle timer, og henter så barnet. 

 
3.dag afleverer du barnet, og går, men henter 
tidligt, så det bliver en forholdsvis kort dag. 
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Allerede i slutningen af vuggestuetiden lægger 
vi op til at børnene skal smide bleen og vi har 
brug for at I som forældre støtte op om dette. 
I børnehaven vil børnene gerne lege med 
deres venner, og det er ikke i børnenes 
interesse at skulle afbryde legen, fordi man 
skal have skiftet ble. 
Derfor beder vi jer om at starte bleafvænning 
inden børnehavestart. Har du brug for råd 
vejledning eller ideer til hvordan, så spørg 
endelig. 
 

AULA 
Når I kommer om morgenen er det vigtigt at I 
logger jeres barn ind i AULA, på skærmen der 
hænger i fællesrummet. Ligeledes skal I logge 
jeres barn ud af AULA når I henter. 
Stamkort og oplysninger. 
Det er vigtigt at jeres kontaktoplysninger er 
opdateret med telefonnumre og andet i AULA 
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Natur og udeliv 
Børnehuset Immerkær har en udelivsprofil. Det 
betyder, at vi er ude hver dag og nogle gange 
hele dage. 
For jer forældre betyder det, at der skal 
være tøj i garderoben, der passer til 
årstiden og det skal være tørt, varmt og 
vandtæt. Er du i tvivl om hvad du skal 
anskaffe, hjælper vi gerne med forslag til 
vandtæt og varmt tøj Det betyder også, at du 
ofte vil hente et barn, der er mudret og måske 
har våde strømper. Vi som voksne er 
selvfølgelig opmærksomme på om børnene, er 
våde eller kolde, og vi hjælper dem med at få 
tørt tøj på.  
Men vigtigst af alt betyder vores udelivsprofil, 
at jeres børn får en masse erfaringer og lære 
at mærke efter hvornår de fryser, sveder, er 
våde osv. Vi tror på, at udelivet i vores 
børnehave er årsagen til, at vi har et lavt 
sygefravær blandt børnene, ligesom 
konfliktniveauet også er lavt. Udelivet har 
endvidere stor betydning for børnenes stress 
niveau i en positiv retning. Se evt. mere på 
vores hjemmeside og læreplan 
immerkær.hvidovre.dk  

 

Garderoben 
Vi er som sagt en børnehave der bruger 
uderummet hver dag, det gælder uanset vejr. 
Børnene elsker at boltre sig på bakkerne og 
lign.  

https://immerkaer.hvidovre.dk/
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Hos os bliver børnene beskidte.  
Vi og børnene er ligeglade med om tøjet er 
beskidt, men vi vil gerne have det er tørt. Derfor 
er det vigtigt, at der i vinterhalvåret hænger 
flyverdragt, termotøj og regntøj. Nogle 
gange er det nødvendigt at tage det med 
hjem og tørre. 
Vinterstøvlerne skal være vandtætte og 
varme. Det er en god ide at have en ren og 
tør jakke hængende, som barnet kan have 
på når han/hun bliver hentet. 
 
Da vores garderobeplads er begrænset, er det 
vigtigt, at I sørger for, at der kun ligger det, der 
er relevant for årstiden. Sørg for, at der er 
skiftetøj, gerne med navn i. Overtøjet skal 
hænge ordentligt, så det kan tørre. 

Husk at børnene ikke må have snore i jakker og 
lignende. Vi bliver nødt til at fjerne dem, da de er til 
stor fare for barnet på legepladsen. Charmeklude 
og halstørklæder er lige så farlige som snore og 
må ikke bruges i børnehaven. Derud over frarådes 
smykker og halskæder. 

Vi fraråder klipklapper, som sko i børnehaven - 
børnene falder i dem, taber dem og de bliver væk. 

Madordning  
Vi får den samme mad som i vuggestuen.  
Vi arbejder efter måltidsmærket. 
For os er måltidet et vigtigt læringsrum. 
Børnene skiftes til at være værter. Det er 
værterne, der dækker madvognen. Her bruger 
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vi tid på at tælle og sætte ord på det, der skal 
være på vognen. 
Værterne får præsenteret maden af 
køkkendamerne, og det er derefter værternes 
opgave at fortælle stuen, hvad der serveres. Vi 
øver at sige noget foran en forsamling, vi øver 
at høre efter og gentage, vi øver at huske og 
navngive forskellige råvarer. 
 

Morgenmad 
Alle børn som er kommet inden 7.30 får tilbudt 
morgenmad (havregryn, knækbrød og 
hjemmebagte boller) 
 

Sove / hviletid 
Det kræver lidt ekstra energi at starte i 
børnehave. Der er mange nye indtryk. Derfor 
kan I opleve, at jeres barn sover uroligt i 
starten. 
 
Hvis jeres barn har brug for en middagslur, så 
aftaler I det med stuens personale. Så sørger 
vi får at de mellem kl. 12 og 14 får mulighed for 
at sove eller hvile sig. 

Medbragt legetøj 
Børnene må gerne have et stykke legetøj med 
hjemmefra, men det er på eget ansvar. Det 
skal kunne ligge enten i skuffen på stuen eller i 
garderoben. 
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Tænk over, hvad du giver dit barn med. Lad 
være at tage barnets allerbedste legetøj med, 
da det kan blive væk eller gå i stykker. 
Legetøjet må ikke bruge batterier. 
 

Retningslinjer for udflugt på ladcykler 
I børnehuset Immerkær er ladcyklerne en del 
af vores pædagogik og en mulighed for at vi 
kan komme rundt i nærmiljøet. 
Alle, både børn og voksne, skal benytte 
cykelhjelm under cyklingen. 
Alle børn skal være spændt fast i de 
påmonterede seler. 
Den voksne skal altid have en telefon med på 
tur. Derudover er der i vognen et skilt, hvor der 
står, hvor vi kommer fra med telefonnummer. 
 

Skal andre hente jeres barn    
Hvis barnet hentes af andre end den/de 
sædvanlige, skal vi have besked herom. Det 
er vigtigt, at der ikke er usikkerhed om, hvem 
der må hente barnet, da vi ikke må udlevere 
barnet til andre end forældrene, med mindre 
andet er aftalt.  

Husk også at give besked om ferie og fridage. 
Det er vigtigt for barnet at holde fri, så det kan 
opleve perioder, hvor der er tid til hygge med 
mor og far - væk fra vores travle hus.  
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Samarbejde og kommunikation 
Vi tilbyder en samtale ca. tre måneder efter 
start. Her taler vi om indkøringen. Vi 
afstemmer forventninger, og vi får mulighed 
for at gå i dialog om det, I og vi tænker, er 
vigtigt at få talt om.  

Derudover er der altid mulighed for en samtale 
i løbet af børnehave tiden. Vi hiver fat I jer, 
hvis vi har brug for at tale med jer om jeres 
barns udvikling. Og I er altid velkomne til at 
aftale en samtale med os, hvis I har brug for 
det. 

 

Husk at orientere jer på tavlen og i 
Aula. 
På aula sender vi nyhedsbreve og læreplaner 
ud. 
 
Det er på tavlen, du kan se, hvilke personaler 
der har været på dit barns stue den 
pågældende dag. Vi er alle ude hver 
eftermiddag, så på tavlen kan du også se, 
hvordan personalet fordeler sig på legepladsen 
om eftermiddagen. Hver eftermiddag er der en 
voksen, som er indeflyver – indeflyveren skifter 
bleer og hjælper børnene på toilettet. Der er 
også en voksen, som er udeflyver – 
udeflyveren hjælper med at løse konflikter på 
legepladsen, og hjælper børn ind, hvis de skal 
på toilettet eller andet. 
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Resten af personalet er fordelt rundt på 
legepladsen; i cafeen, i skoven, ved bålhuset, 
boldbanen osv. Vi tager udgangspunkt i, hvor 
mange voksne vi er på den pågældende dag. 
 
Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at den 
voksne, der sidder og snitter eller har gang i en 
anden aktivitet, er på børnene, og derfor ikke 
nødvendigvis har mulighed for at tage en 
længere snak med jer forældre. Vores erfaring 
viser, at det er vigtigt at den voksne er tilstede i 
aktiviteten, ellers opløses den hurtigt. 

Tværfagligt samarbejde 
I institutionen samarbejder vi med pædagogisk 
psykologisk rådgivning (PPR), børne- og 
familiegruppen, sundhedsplejersker, 
pædagogiske vejledere, konsulenter, 
børnefysioterapeuter og ergoterapeuter mm.  
Alle tværfagligheder står til rådighed for 
forældre og institutionen, og er med til at skabe 
samarbejde på tværs af faggrupper, 
helhedsindsats og støttende indsatser, hvis dit 
barn får brug for dette.  
Forældrene inddrages altid meget tidligt, og 
altid inden en eventuel forespørgsel sendes 
ud af huset. 

 
Hvidovre kommune arbejder med TOPI. Tidlig 
opsporende indsats. TOPI er en 
systematisering af det arbejde, vi i forvejen 
gør. Vi vurderer børnenes trivsel 2 gange om 
året i februar/marts og i september. 
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I vil få en tilbagemelding på netop jeres barn, 
efterhånden som vi får gennemført 
undersøgelserne. Nogle vil opleve at blive 
inviteret til nærmere dialog om jeres barns 
trivsel. 
 
I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I 
har spørgsmål.  
 

Forældremøde  
Vi afholder forældremøde i foråret, med valg til 
bestyrelsen.  
 

Forældrebestyrelsen  
Forældrebestyrelsen består af 5-7 forældre, 2 
forældresuppleanter, 2 repræsentanter fra 
personalegruppen, samt den daglige leder og 
daginstitutionslederen. Suppleanterne deltager 
på lige fod med andre på møderne, men har 
dog ikke stemmeret. Der afholdes valg til 
bestyrelsen hvert år i maj måned og man 
vælges for 2 år ad gangen. Der holdes ca. 6 
møder om året.  
 

Ferie og fridage 
Det er vigtigt, I informerer os om, hvornår 
jeres barn holder ferie eller fridage, dette 
gøres via AULA. 
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I forbindelse med sommerferie, vil I blive bedt 
om at oplyse, hvornår jeres barn holder ferie. 
Dette gør vi for at kunne planlægge behovet 
for personale i den pågældende periode. Vi 
bruger timelønnede vikarer til at dække ind i 
forhold til det antal børn, der ikke er meldt fri. 
Hvis der så er mange børn, der alligevel 
holder fri, fordi man har glemt at give besked i 
god tid, så bruger vi unødige penge på 
vikarer, som kunne være brugt anderledes.  
Derfor er det vigtigt, at I giver besked om ferier 
og lign. 

Det er også vigtigt i forhold til ture, andre 
planlagte aktiviteter og produktionen af mad, 
at I generelt giver besked i så god tid som 
muligt, hvis i holder fri eller har ferie.  

 

Solcreme 
I sommerperioden er det jeres ansvar at 
smøre jeres barn ind i solcreme hjemmefra. 
Efter frokost, står vi får at smøre barnet ind. 

 

Sygdom og medicin 
Når jeres barn er sygt, må det ikke være i 
institutionen; både for barnets egen skyld, 
men også grundet smitterisiko overfor de 
andre børn og personalet. Vi kigger på 
barnets almentilstand og vurderer, om det kan 
klare en normal hverdag i institutionen, og hvis 
dette ikke er tilfældet, ringer vi til jer, hvorefter 
I må hente jeres barn. Vi ringer ikke unødigt, 
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og gør meget for at vurdere, hvad der er i 
barnets tarv.   

I øvrigt følger vi de almindelige retningslinier 
vedr. smitsomme sygdomme hos børn. (Se 
vores hjemmeside) 

Personalet må ikke uddele medicin, så hvis 
jeres barn er i medicinsk behandling, skal det 
foregå derhjemme. Ved kroniske sygdomme 
som f.eks. astma må personalet, efter 
instruktion og lægeerklæring, give medicin. 

Hvis jeres barn kommer til skade, skal vi ringe 
og informere jer, således at vi sammen kan 
vurdere om barnet skal tilses af en læge. 

 

Mobiltelefoner 
Vi opfordrer jer til, af respekt for jeres barn, at 
slukke jeres mobiltelefoner, når I afleverer og 
henter barnet. Se det som jeres vigtigste 
møde på dagen. 

 

Bleer og sutter 
Fra den måned barnet fylder 2 år og 10 
måneder, skal I selv medbringe bleer. 

Husk navn på sutter, klude og andet, da det 
ellers nemt bliver væk. 

 

Åbningstider 
Mandag til torsdag åbent fra kl. 6.30 – 17.00. 
Fredag: 6.30 – 16.00   
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Der er lukket d. 24. og d. 31. december og 1. 
januar. 

Børnehuset Immerkær har lukket de tre dage 
før påske, fredag efter Kristi Himmelfart, samt 
dagene mellem jul og nytår. Her sørger 
forvaltningen for eventuel nødpasning.  

Derudover er der lukket på almindelige 
helligdage og weekender samt 1. maj og 
Grundlovsdag. 

Traditioner: 
 
Fastelavn: Børnene kommer gerne udklædt, 
og vi slår katten af tønden og spiser 
hjemmebagte fastelavnsboller. 
Påskemiddag: kun for børn og personale 
Høstfest: I september hvor vi hejser det 
grønne flag. Med forældre og søskende. 
Julefest/lysfest: På legepladsen. Med 
forældre og søskende. 
Julemiddag. kun for børn og personale. 
 

Fødselsdage 
Vi  har besluttet at fra 1. maj 2018 må man 
ikke længere servere kage, slik og is til 
fødselsdage. Men man må have lækre boller, 
fignestænger, frugt og lign. med. Er du i tvivl 
så spørg personalet. 

Vi fejre børnene på deres fødselsdage og 
ønsker I at dele noget ud er I forældre 
velkommen til at deltage.  
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Vælger du at invitere uden om børnehaven, 
henstiller vi til, at I inviterer hele grupper af 
børn –Vi ønsker ikke, at nogen børn skal føle 
sig valgt fra, og vi voksne er vigtige 
rollemodeller.  

Skulle du alligvel vælge at invitere dele af en 
gruppe børn, så skal invitationerne afleveres 
privat og ikke i børnehaven og vi opfordre til 
at I holder det i weekenden, så der ikke er 
børn der føler sig ladt tilbage og valgt fra. 

 

Sukkerpolitik 
I Børnehuset Immerkær begrænser vi sukker i 
hverdagen, man kan dog få lidt sukker på 
havregrynene, hvis man er vant til det. Vi 
fejrer vores traditioner, og derfor får børnene i 
december måned kanelsukker på 
risengrøden, der kan være æbleskiver til 
julefesten eller et lille påskeæg i påsken.  

 

Børneulykkeforsikring 
Hvidovre kommune har ikke en kollektiv 
ulykkesforsikring for børn i skoler og 
daginstitutioner. Derfor opfordrer Hvidovre 
Kommune, alle forældre til at tegne en 
heltidsulykkesforsikring for deres børn, i eget 
forsikringsselskab. En sådan forsikring vil 
dække børnene ved ulykkestilfælde døgnet 
rundt. 
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