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

Humlebien er en integreret institution beliggende i Sabro. Den er en del af Sabro 
Dagtilbud, hvor der også er fire andre integreret institutioner som vi samarbejder 
med, samt dagplejen.  

Vi har et normtal der hedder ca. 17 vuggestuebørn og ca. 30 børnehavebørn.  

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

Vi er opdelt i to teams, vuggestue-team og børnehave-team. Vuggestuen er opdelt i to 
undergrupper, hvoraf den ene hedder Boglusene og den anden hedder Barklusene. Der 
er dog et stort tværgående samarbejde imellem grupperne. Børnehaven hedder 
Billerne, hvor stuerne hedder Løbebillen og Snudebillen. 

Vi tilbyder morgenmad fra kl. 6.30-7.15. Derudover har vi frokostordning, med mad 
udefra.  

For de 0-2 års grupper er der varmt mad man-ons- og fredag, mens der for 3-6 års 
gruppen er varmt mad man- og fredag. De øvrige dage serveres der brød, pålæg og 
grønsager. Vi har også en faste tur-dag, hvor der serveres madpakker.   

Du skal medbringe en madpakke til dit barns eftermiddags måltid. Vi anbefaler at 
madpakken indeholder groft brød, grønsager/ frugt. 

Herudover skal forældrene med børn i vuggestuen medbringe tre stykker frugt om 
ugen. Frugten spises i forbindelses med vores formiddages-samling. Humlebien levere 
brød. 

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

For vuggestuebørn (0-2 år) 

• Sut, sutteklud. Gerne ekstra sutter. 
• Tøj barnet kan sove i (dette afhænger af årstiderne/ om barnet sover 

indendørs) 
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• Skiftetøj. Bukser, bodystocking/undertøj, trøjer, gerne tynd og tyk, 
strømper/strømpebukser. Gerne to par af alt. 

• Udetøj, afstemt af årstiderne.  
• Sko/støvler til udendørsbrug. 
• Hjemmesko, skridsikre. 

For børnehavebørn (3-6 år) 

• Bleer (hvis barnet bruger ble) 
• Skiftetøj. Undertøj (IKKE bodystocking), bukser, strømper/ strømper, trøjer, 

både tynd og tyk. Gerne to par af alt. 
• 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.  

BørneIntra: 

I institutionen skal dit barn registreres ved hjælp af en info-skærm. Det dig der skal 
registrere dit barns ankomst og afgang.  

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 appen, er det vigtigt at du vælger Aarhus som by. Ellers vil den ikke 
fungere. 

Vi ser meget gerne at du registrere dit barns fravær, enten via BørneIntra (app’en) 
eller ved telefonisk henvendelse.  

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 Humlebien, om jeres barns trivsel, læring og udvikling 
med afsæt i de seks læreplanstemaer, som alle dagtilbud er lovgivningsmæssigt 
forpligtet til at arbejde med. 
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Derudover er vi også forpligtet af dagtilbudsloven, til at alle børn i alderen omkring 3 
år og på vej i skole, får lavet en sprogvurdering. Formålet er at skabe fokus på 
eventuelle sproglig eller adfærdsmæssige forhold, der giver formodning om, at 
barnet kan have behov for sprogstimulering. 

• 9-14 mdr. Status- og udviklingssamtaler 
• 2,9 år Status- og udviklingssamtaler 
• 3,3 år Sprogvurdering. Der tilbydes som udgangspunkt ikke en samtale.  
• 5 år (på vej i skole) 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 varetager og understøtter 
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.   
 

Øvrige informationer 

Fødselsdag 

Det er muligt at holde fødselsdag i institutionen, hvor I f.eks. har mad, frugt eller 
lign med. Vi kommer også gerne hjem til jer, skulle I ønske at invitere hjem til 
fødselsdag.   

Arrangementer 

Vi holder 2 arrangementer i institutionen, hvor I som forældre vil blive inviteret med; 
Nytårskur i januar og Sommerfest i august. Derudover holder vi bedsteforældre-dag 
i foråret.  
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Sampasning for Sabro dagtilbud             Sabro Dagtilbud 

Dette er en vejledede guid for hvornår der forefindes sampasning i Sabro dagtilbud. 
Det er bestyrelsen som fastsætter dagene for sampasning.  

Det er jeres ansvar som forældre at være opmærksomme på hvornår der skal meldes 
behov for pasning ind. I får besked på Børne-Intra herom og skal aktiv melde jeres 
barn til sampasning. Personalet har krav på at vide om de skal arbejde i sampasning 
min. 1,5 måneder før den aktuelle dag. I forbindelse med sommerferien har 
personalet krav på at vide hvornår deres hovedferie er min. 3 måneder før. Derfor vil 
I opleve at vi efterspørg behovet for pasningen i god tid.  

Sampasning perioder; 

Påsken: De tre dage før skærtorsdag, og langfredag. 

Kristi himmelfartsdag: Fredag efter Kristi himmelfartsdag 

Grundlovsdag: Der er åbent imellem 7.00-12. I skal forlade institutionen før kl. 
12.00 

Sommerferie: Uge 29-30 

Julen: I mellemdagene mellem den 23. og 2. januar.  

 

Det er i de forskellige institutioner i Sabro at sampasningen finder sted. Det følger 
typisk den pædagogisk leder sm har ansvaret for sampasningen. Du vil dog også kunne 
opleve, at der kan være sampasning i dagplejens legestue. 

Der opfordres til at du altid melder jeres barn ferie ind i god tid, samt at alle børn 
får min 5 ugers ferie på et år. I forbindelse med efterårsferie og vinterferie oplever 
vi ofte langt færre børn. Derfor vil du kunne opleve, at du vil blive opfordret til at 
melde ind om dit barn holder ferie. 

 

 


