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Velkommen til Galaksen i Sabro Dagtilbud 
Denne pjece indeholder praktiske informationer vedrørende DII Galaksen. Giver pjecen 
anledning til yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.  

Galaksen er en integreret institution beliggende i Sabro. Den er en del af Sabro Dagtilbud, hvor der 
også er fire andre integreret institutioner og en dagpleje, som vi samarbejder med.  Vi har et 
normtal der hedder ca. 13 vuggestuebørn og ca. 42 børnehavebørn. Dette kan variere, da der er 
vippe-normering. 

Vi har åben fra kl. 6.30-17.00 (fredag til kl. 16.30) 

Vi er opdelt i tre stuer, en stue med aldersgruppen 0-3 år (vuggestuen) og to stuer med 
aldersgruppen ca. 2,9-6 år (børnehave).   

Vi tilbyder morgenmad fra kl. 6.30-7.00. Derudover har vi frokostordning, med mad ude fra.  

I Galaksen er der varmt mad mandag og fredag. For børnehaven er der madpakker på turdagen og 
de øvrige dage serveres der brød, pålæg og grønsager. Vuggestuen får de øvrige dage serveret 
brød, pålæg og grøntsager.  

Du skal medbringe en madpakke til dit barns eftermiddagsmåltid. Vi anbefaler at madpakken 
indeholder groft brød, samt grønsager og frugt. 

Galaksen serverer brød og frugt til vuggestuens børn om formiddagen.  

Når dit barn starter i Galaksen skal du/I medbringe: 

For vuggestuebørn (0-3 år) Tøjet bør altid være børnevenligt. Navn i alt og så gerne på sutten. 

• Sut, sutteklud. Gerne ekstra sutter. 
• Evt. tøj som barnet kan sove i. Vi har soveposer/dyner som børnene sover i. 
• Skiftetøj. Bukser, bodystocking/undertøj, trøjer, gerne tynd og tyk, 

strømper/strømpebukser. Gerne to par af alt. 
• Udetøj, afstemt af årstiderne (vi bestræber os på at være ude hverdag).  
• Sko/støvler til udendørsbrug. 
• Hjemmesko, skridsikre. 

Når barnet er ca. 2 år skal det have undertøj og ikke bodystocking på, da vi ”øver” 
selvhjulpenhed og pottetræning. 

For børnehavebørn (3-6 år) Tøjet skal være let at tage af/på af barnet selv. 

• Bleer (hvis barnet bruger ble) 
• Skiftetøj. Undertøj (IKKE bodystocking), bukser, strømper, trøjer, både tynd og tyk. Gerne 

to par af alt. 
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• Udetøj afstemt efter årstiden. 
• Sko/støvler til udendørsbrug. 
• Hjemmesko, skridsikre. 

Det er dit ansvar at opdatere dit barns kasse med skiftetøj, udetøj, sovetøj mm. Får dit barn 
snavset tøj med hjem, skal du sikre at der kommer rent tøj i kassen igen!  OBS: navn i tøjet øger 
altid chancen for et gensyn og hjælper personalet! 

BørneIntra: 

I institutionen skal dit barn registreres ved hjælp af en info-skærm. Det er dig der skal registrere 
dit barns ankomst og afgang. Du skal trykke dit barns ankomst ind, når I kommer til Galaksens info 
skærm og først trykke barnet ud af institutionen, når I sammen forlader/går hjem fra Galaksen. 

Du kan følge dit barns dag via BørneIntra. Du kan via en kode, du får udleveret ved opstart, tilgå 
BørneIntra på din computer, samt via KMD app’en ”BørneIntra”. Når du installerer app’en, skal du 
vælge Aarhus som by.  

Vi ser gerne at du registrerer dit barns fravær, enten via BørneIntra (app’en) eller ved telefonisk 
henvendelse. Husk at melde ferie ind i god tid, samt tilmelde jer på intra, hvis I skal bruge pasning i 
sampasning. (barnet er altid skrevet fri i sampasningerne og skal tilmeldes pasning, hvis I ønsker at 
benytte dette). 

Vi forsøger så vidt muligt at tage billeder i løbet af dagen og ligge dem på intra, så I sammen med 
jeres barn kan kigge billederne og tale om dagen. Samtidig eller i stedet for, skriver vi et par ord 
om dagens aktiviteter I kan læse. 

Samtale og pædagogiske arbejdsredskaber: 

Vi er i Aarhus kommune forpligtet til at have fokus på dit barns udvikling og læring. Vi benytter en 
Status- og udviklingssamtaler, som er et tilbud om en dialog mellem jer som forældre og 
personalet i Galaksen, om dit barns trivsel, læring og udvikling med afsæt i den styrket læreplan, 
som alle dagtilbud er lovgivningsmæssigt forpligtet til at arbejde med. 

Derudover laves der sprogvurdering på alle børn i alderen omkring 3 år og på vej i skole (5-6 år). 
Formålet er at skabe fokus på eventuelle sproglige eller adfærdsmæssige forhold, der giver 
formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. 

• 9-14 mdr. Dialoghjul/Status- og udviklingssamtaler 
• 2,9 år Dialoghjul/Status- og udviklingssamtaler (denne bruges ofte ved 

overleveringssamtale fra vuggestue til børnehave) 
• 3,2 år Sprogvurdering. Der tilbydes en samtale efter sprogvurderingen (ofte er det i 

forbindelse med en 3 mdr. samtale efter at barnet er startet i børnehaven).  
• 4 år Motorikvurdering/ trivselssamtale 
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• 5 år (på vej i skole) Dialoghjul/Status- og udviklingssamtaler og 
sprogvurdering. Der tilbydes en samtale med dig/jer som forældre i forbindelse med 
kommende skolestart.  

PPR 
Vi samarbejder med PPR, som er en understøttende enhed, der har fokus på børn og unge i 
alderen 0-18 år, deres trivsel, læring og udvikling. PPR understøtter primært de professionelle 
voksne omkring børnene, i at varetage og understøtte forandringsprocesser, tidlige, forebyggende 
og inkluderende indsatser samt specialpædagogiske opgaver på 0-18 års. Du kan eks. møde PPR i 
forbindelse med særlige udfordringer ved sprog.   
 
Familiegrupper 
I samarbejde mellem Sabrodagtilbud, Møllevangens dagtilbud og Skjoldhøj dagtilbud har vi et 
tilbud til familier med udfordringer i hverdagen. Ved henvendelse til lederen eller personalet i 
Galaksen etabler vi kontakten til familiegruppen og der er mulighed for at starte et forløb i 
familiegruppen. Information om familiegrupper i Aarhus fås ved personalet, på intra eller via 
hjemmesiden www.aarhus/familiegrupper.dk (der er pjecer i Galaksen)  
 

Øvrige informationer 

Fødselsdag 
Det er muligt at holde fødselsdag i institutionen, hvor I kommer med mad, frugt eller lign. Og så 
dækker vi op til fødselsdagsfest og fejre den i institutionen. Vi kommer også gerne hjem til jer, hvis 
I inviterer hjem til fødselsdag. (se vores fødselsdagspjece)  

Arrangementer 
Vi holder 2 arrangementer i institutionen, hvor I som forældre vil blive inviteret med; 
Julehygge/Lucia i december og Sommerfest i august. Derudover er der bedsteforældre-dag i 
foråret. (se vores årsplan, som revideres i juni hvert år) 

Børn der sover i Galaksen 
I Galaksen sover børnene i krybber til de er ca. 2 år. Derefter kommer de ind og sover på 
madrasser eller på senge.  
I Galaksens vuggestue vækker vi som udgangspunkt ikke børnene. Børnene har brug for en lur, 
både biologisk og fysiologisk fordi de vokser. Men luren fungerer også som en pause fra leg, 
stimulation og støj. Det er også i søvn børns immunforsvar styrkes – søvn fører til sunde børn.  

Børn kan ikke sove for meget, de sover det de har brug for. Sover børnene godt til middag, får de 
ofte også en bedre nattesøvn. Hvis barnet har svært ved at sove om aftenen, handler det typisk om, 
at barnet er OVERTRÆT, når det bliver puttet. Det skyldes altså ikke middagsluren, men derimod en 
for sen putning.  Størstedelen af børn mellem 1-6 år bør lægges i seng mellem 18:30 og senest 19:30. 
Hvis I stadig oplever besvær med putningen, vil vi gerne lægge børnene tidligere. Vi skriver som 
udgangspunkt ikke tidspunkter ned for søvnen. 

http://www.aarhus/familiegrupper.dk
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Ble-fri 
Når børn skal blive renlige, er det jer som forældre, der har det største ansvar. Vi opfordrer derfor 
til, at I starter i hjemmet med at barnet ikke har ble på. Det giver jer mulighed for at give jeres 
barn gode toiletvaner, da der er færre elementer at forholde sig til, end i Galaksen. I kan eks. 
starte om eftermiddagen når I kommer hjem, samt i weekenden. Når I oplever, at jeres barn kan 
mærke hvornår, det skal tisse og lavet stort, bakker vi op! Forskningen påpeger, at de fleste børn 
kan starte i ca. 2-2½ års alderen, men kontakt personalet eller evt. sundhedsplejersken for 
eventuel afklaring. 

Kørsel 
I Sabrodagtilbud har vi en minibus. Minibussen kører vi ofte i. Det kræver en tilladelse fra jer 
forældre for, at vi må køre med jeres børn i bussen. Bussen er til 9 personer og den voksne der 
køre bussen er en, der har erfaring med at køre, samt har afleveret en kopi af sit kørekort til 
dagtilbudslederen. Ved indmeldelse i Galaksen får I en seddel, som I skal skrive under på, hvis vi 
må kører med jeres barn på ture i bussen. 
 
Forskellige retningslinjer  

• Solpolitik 
• Kostpolitik 
• Søvnpjece 
• Fødselsdagspjece 
• Vuggestuens ABC 
• Bare tæer på legepladsen 
• Tilladelse til foto osv. 
• Anti-bidepolitik 


