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D.I.I. Kernehuset er en integreret institution. I Kernehuset er der to  små 
børnehavegruppe og tre vuggestuegrupper. Vi er ved at bygge en ny 
institution. 

  

Hvordan er vores dagligdag? 

Vores åbningstid er kl. 6.30-17 (fredag kl. 16.30) 

Fra kl. 6.30 tager vi imod de første børn.  

Fra kl. 8 fordeler vi os på stuerne, hvor der typisk starter små aktiviteter og 
lege, samtidig med at vi tager imod børn.  

Kl. 9.00 får vuggestuen lidt brød. Vi holder samling fra 9.00-9.30.  

Herefter igangsætter vi planlagte aktiviteter og vi fordeler os typisk i 
mindre grupper. Vi har fra 6.30 – 17.00 fokus på selvhjulpenhed, aktiviteter, 
og legemiljøer.  

Mellem kl. 10.45 -11.15 påbegynder vi frokost, afhængigt af 
børnegruppen. Herefter bliver de yngste børn puttet. Børnehavebørnene 
er derefter på legepladsen, ca. kl. 12-14 

Ca. kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad. Herefter igangsætter vi igen mindre 
aktiviteter og omkring kl. 15.30-16 påbegynder vi at lukke stuerne ned og 
samles i fællesrummet eller på legepladsen.  

 

Formiddagsfrugt og eftermiddagsmad 

Vuggestuerne spiser formiddagsmad kl. 9.  Der skal medbringes 1 stk. 
frugt/grønt hver dag. Frugt/grønt skal være skyllet hjemmefra og taget ud 
af eventuel plasticpose.  

Vi har brødordning i Kernehuset. I kan finde jeres barns navn på sedlen og 
se hvilken dag i skal medbringe brød til hele institutionen.  

 

Frokost 

Kernehuset har frokostordning og får hver dag frokosten leveret af Aarhus 
Madhus. Vuggestuerne får varm mad man-, ons- og fredag og rugbrød 
med pålæg de andre dage. Børnehaven får varm mad man- og fredag 
og rugbrød med pålæg de andre dage. Hvert andet år er der afstemning 
blandt jer forældre, om I ønsker at fortsætte den kommunale 
frokostordning. 



 

Komme/gå-skærm 

Hver dag når I afleverer og henter jeres barn, skal I tjekke ind/ud på 
komme/gå-skærmen, der hænger i fællesrummet. Husk, at I derudover 
også skal sige goddag/farvel til en voksen.  

 

Børneintra 

Al kommunikation (udover den daglige kontakt og snak ved 
aflevering/afhentning) fra pæd. leder/personale, tilmelding til 
sampasning, registrering af ferie, tilgang til fotoalbum fra dagligdagen i 
Kernehuset m.m. foregår på intra. I forbindelse med opstart i Kernehuset 
får I udleveret et brugernavn til intra. Log ind via www.aarhus.inst.dk eller 
download appen ”KMD Børneintra”. Det er vigtigt, at I dagligt holder jer 
opdateret på intra, så I ikke går glip af vigtige informationer om jeres barn 

Stamkort 

I forbindelse med jeres barns opstart i Kernehuset skal I udfylde et stamkort 
i papirform, som opbevares i Kernehuset. Derudover skal I udfylde barnets 
elektroniske stamkort på intra. Det er vigtigt, at I altid opdaterer stamkortet 
på intra, hvis jeres barn får en ny vaccine, I skifter telefonnummer el.lign. 

 

Ferietilmelding og sampasning 

I har selv ansvaret for at registrere jeres barns ferie i komme/gå-systemet 
på intra. I de tre dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfart, uge 29-30 
samt dagene mellem jul og nytår er der sampasning i Sabro Dagtilbud. 
Dvs., at der kun er én institution åben i hele dagtilbuddet, som tager imod 
børn fra alle institutionerne i Sabro. Der vil være personale til stede fra alle 
institutioner, men der er ingen garanti for, at det er personale fra jeres 
barns stue, eller at der er kendt personale i hele jeres barns mødetid i 
sampasningen. Som udgangspunkt er jeres barn meldt fri i sampasnings-
perioderne -I skal selv aktivt gå ind og melde jeres barn til, hvis I har brug 
for sampasning. 

Der er deadlines, der skal overholdes i forbindelse med tilmelding til 
sampasning -disse meldes ud i god tid på intra.  

 

Modultid 

http://www.aarhus.inst.dk/


Det er muligt at få pasning i Kernehuset på deltid- eller fuldtidsmodul (30 
eller 52 timer). Retningslinjerne for modultid ligger på intra. Ved ønske om 
skift fra ét modul til et andet, skal pædagogisk leder i Kernehuset kontaktes 

 

Tøj 

Det er vigtigt, at jeres barn altid har tøj med, der passer til årstiderne. Hvis 
I er i tvivl om, hvad der forventes af udstyr/tøj, så spørg gerne personalet. 
Husk også, at jeres barn altid skal have minimum et sæt skiftetøj i sin kasse 
-og husk at fylde kassen op igen, når I får en pose beskidt/vådt tøj med 
hjem! Glemt tøj lægges i en kurv dertil på hver stue og et par gange om 
året hænges det hele på et tørrestativ i fællesrummet 

Husk navn! 

Vi har en bøn om, at I skriver eller sætter navn på ALT jeres barns udstyr, 
tøj, sutter osv. Det mindsker risikoen for, at tingene bliver væk og letter 
personalets arbejde med at holde styr på børnenes ting, gevaldigt! 

 

Solcreme 

I perioden, hvor UV-indekset tilsiger solcreme, smører vi jeres barn ind 
omkring middagstid. Vi forventer, at jeres barn i disse perioder har 
solcreme på hjemmefra, når det bliver afleveret i Kernehuset om 
morgenen. Kernehuset har solcreme, men hvis I har specielle præferencer 
eller jeres barn er allergisk overfor specielle typer solcreme, er I selvfølgelig 
velkomne til at medbringe jeres egen. 

 

 

Bleer 

Bleer er en del af prisen, som I betaler for vuggestueplads i Kernehuset. Fra 
og med dén måned, hvor jeres barn fylder 3 år, skal I selv medbringe bleer, 
hvis jeres barn stadig har behov for det 

 

Søvn 

I Kernehuset følger vi jeres barns søvnrytme og -behov, og som 
udgangspunkt vækker vi ikke børnene fra deres søvn. De yngste børn 
sover i krybber/barnevogne udenfor. Når barnet er passeret 2 år, kommer 
det indenfor i huset og sover på madras/seng. Kernehuset har seler, 
sengetøj, dyne osv., men I er velkomne til selv at medbringe egen dyne, 



sovepose el.lign. hvis jeres barn er mere tryg ved det i begyndelsen af 
indkørringen. I begyndelsen, når barnet er lille og måske sover to gange, 
skriver vi barnets sovetider ned i på en tavle, der er tilgængelig på barnets 
stue. Skriv også gerne hvornår barnet er vågnet på tavlen,  når I afleverer 
om morgenen.  

 

Legeplads 

Vi bestræber os på, at alle børn er ude hver dag. Legepladsen er fælles 
for vuggestue- og børnehavebørn, men med mulighed for afskærmning 
af den del af legepladsen, hvor legeredskaberne, der appellerer til 
vuggestuebørnene, er. Der er altid personale på legepladsen sammen 
med børnene. I månederne op til skolestart er der dog en særlig aftale 
med forældrene til de kommende skolebørn om, at 3-5 førskole-børn må 
være alene på legepladsen efter aftale med personalet 

 

Overgange fra vuggestue til børnehave 

I kernehuset flytter børn fra vuggestue til børnehave enten den 1/3, 1/6, 
1/9 eller 1/12. Dette gøres for at børnene kan følges over med et eller flere 
børn (dog vil det enkelte gange ikke kunne lade sig gøre at følges med et 
andet barn) Derudover tages der også hensyn til barnets generelle 
modenhed og udvikling samt legerelationer (i det omfang, som det er 
mulig, det er personalet som vurdere hvornår barnet skal i børnehave) Kort 
inden overgangen vil personalet fra jeres barns stue give en mundtlig 
overlevering til personalet i børnehaven og eventuelle papirer el.lign. på 
jeres barn videregives. I får tilbudt at være med til dette overleverings-
møde, hvis I har mulighed og behov for det -møderne ligger i 
middagsstunden. På dagen, hvor jeres barn flytter over til børnehaven, 
bliver overgangen markeret ved, at jeres barns gamle garderobe (kasse, 
tøj m.m.) bliver hentet på et rullebord og kørt ned i børnehaven. Hvis jeres 
barn har lyst kan det også komme med op på rullebordet ����  

 

Førskoleprojekt 

I dét år, hvor jeres barn skal begynde i skole, vil det blive tilknyttet førskole. 
I første omgang i en mindre førskole-gruppe, som løber fra januar til april i 
dét år, hvor jeres barn skal begynde i skole. Fra maj måned samme år, 
bliver jeres barn tilknyttet Sabro Dagtilbuds førskole. Dvs. at jeres barn 
rykker ned i SFO’en på Sabro Korsvejskolen sammen med kendt personale 



fra Kernehuset, og skal gå dér sammen med de andre kommende 
skolebørn fra Sabro Dagtilbud, indtil skolestart i august.  

 

 

Fødselsdag 

Se vores retningslinjer for fødselsdage på intra eller på vores hjemmeside 

 

Sygdom 

Se vores retningslinjer for sygdom hos børnene på intra eller på vores 
hjemmeside  

 

Traditioner 

I Kernehuset har vi mange traditioner både for børnene, og hvor I som 
forældre er inviterede. For børnene holder vi fastelavn, påske- og 
julefrokost, påskeløb, Hjerteløb, Skt. Hans, sommerfest og meget mere. I 
slutningen af august måned holder vi sommerfest/fødselsdagsfest for 
Kernehuset, hvor alle I forældre og søskende også er inviterede. Det 
samme gælder også julefesten i begyndelsen af december, hvor de 
kommende skolebørn bla. går et smukt Lucia-optog. Derudover holdes 
der en årlig arbejdsdag, hvor vi inviterer jer forældre til at komme og give 
en hånd med i forhold til en masse praktiske opgaver inde- og udendørs i 
Kernehuset. På intra/hjemmesiden findes der et årshjul over planlagte 
aktiviteter og arrangementer i Kernehuset. 

 

Forældreråd 

Kernehuset har et forældreråd bestående af 4-5 medlemmer og 2-3 
suppleanter. Medlemmer sidder for en to-årig periode og suppleanter for 
en et-årig periode. I forældrerådet er den pædagogiske leder og en 
medarbejder fra Kernehuset desuden også repræsenteret. Forældrerådet 
mødes 5-6 gange om året, og referater sendes ud til jer forældre + lægges 
i en mappe på intra . Der er valg til forældrerådet én gang om året. 

 

Sprog- og motorikvurderinger + dialoghjul 

I Kernehuset laver vi en sprogvurdering og et dialoghjul på jeres barn, når 
det er 3 år og på vej til 6 år. Derudover laver vi en motorik-vurdering af 



jeres barn, når det er ca. 4 år. Et dialoghjul er en masse spørgsmål indenfor 
kategorierne, ”Alsidig personlig udvikling”, ”Social udvikling”, 
”Kommunikation og sprog”, ”Krop, sanser og bevægelse”, ”Natur, udeliv 
og science” og ”Kultur, æstetik og fællesskaber”, som giver et billede af, 
hvor jeres barn ligger rent udviklingsmæssigt ift. dets alder. I forbindelsen 
med udarbejdelsen af dialoghjulet vil I også få tilsendt en forældre-version 
på mail, som I skal udfylde 

 

Forældresamtaler og -møde 

I forbindelse med jeres barns opstart i Kernehuset bliver I efter ca. tre 
måneder tilbudt en indkørrings-samtale. Derudover er de fastlagte 
forældresamtaler i jeres barns tid i Kernehuset: Når jeres barn bliver tre år 
(med udgangspunkt i sprogvurdering og dialoghjul), overleveringssamtale 
ved overgangen til børnehave og en førskolesamtale om jeres barns 
skoleparathed (bla. med udgangspunkt i sprogvurdering og dialoghjul), i 
november måned i året inden, at jeres barn skal begynde i skole. Udover 
de fastlagte forældresamtaler er der altid mulighed for at holde ekstra 
samtaler, hvis I eller vi er bekymret for jeres barn, har brug for at få vendt 
en problematik el.lign.  

 

Eksterne samarbejdspartnere 

Vi samarbejder med bla. Sundhedsplejen, socialrådgivere, PPR m.m. Hvis 
vi eller I har brug for ekstra rådgivning/vejledning ift. jeres barn er det 
muligt at indkalde til kons. forum (for 3-6 årige børn) eller Trivselsmøder (for 
0-3 årige børn). Til møderne, der afholdes én gang om måneden i Sabro 
Dagtilbud, er PPR repræsenteret med en tale/høre-konsulent og en 
psykolog. Det er også muligt at invitere sundhedsplejen med til disse 
møder. Til møderne diskuteres tiltag og metoder til at forældre og 
Kernehuset sammen kan hjælpe jeres barn med dets udfordringer.  

 

Sprogvejleder 

Vi har ansat en sprogvejleder i Sabro Dagtilbud, som er tilknyttet de 
enkelte afdelinger en dag om ugen. Sprogvejlederen har sproggrupper 
med de børn, som har brug for ekstra sproglig støtte, hun kan deltage i 
forældresamtaler, møder med PPR m.m. Hvis, jeres barn skal tilknyttes en 
sproggruppe, henvender personalet fra jeres barns stue sig til jer 

 



Andet 

Vi henstiller til, at I afleverer jeres barn i tidsrummet kl. 6.30-9. Kl. 9-9.30 er 
der samling og formiddagsmad på alle stuerne, og det er forstyrrende for 
børnene, hvis der er børn der bliver afleveret imens. Personalet har heller 
ikke samme mulighed for at tage godt imod jeres barn, når det er i gang 
med at afholde en samling. 

I må gerne sende en sms til stuen med en besked eller et spørgsmål om 
jeres barn, men det er ikke altid, at der lige er tid til at svare med det 
samme 

 

Husk at holde styr på jeres barns garderoberum hver dag og ryd 
garderoben hver fredag, så den kan blive gjort rent 

 

Pæd. leder er en del ad normeringen og har børnetid på lige fod med det 
resterende personale - og har derfor ikke altid mulighed for at tage et 
telefonopkald fra jer eller en længere snak, når I afleverer/henter. Læg 
evt. en telefonbesked eller skriv en mail, og så vendes der tilbage 

 

Husk at spritte af inden I går ind i/fra Kernehuset. 

 

Hjælp jeres barn med at få dét ryddet op, som det leger med, når I 
kommer for at hente det 

 

 

Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! 

 

���� Hilsen personalet i Kernehuset���� 

 


