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Sct. Michaels Børnehave 
Sct. Michaels Gade 10 

6000 Kolding 
Tlf. 75529438—email: post@sct-michaels-bornehave.dk 

Velkommen til  
Sct. Michaels Børnehave 
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kan der være oplæg fra en-
ten personalet eller andre, 
og der kan være forskellige 
emner der skal debatteres. 
       
 

I må meget gerne give be-
sked, hvis barnet kommer 
senere end kl. 09.30. Så ved 
vi det i tilfælde af spontane 
aktiviteter.  
 
Ligeledes er det vigtigt, at I 
som forældre søger for at 
barnet får ryddet op efter 
sig, når I går hjem, samt at I 
har sagt farvel til en voksen, 
så vi ved når barnet er gået 
hjem. 
 

Generelt 

Hvis jeres barn bliver hentet 
af andre end de sædvanlige, 
skal vi have meddelelse om 
det. 
 
 
 
 
 

Vi håber, at I som forældre 
med denne folder har fået 
svar på nogle af de spørgs-
mål der måtte være i forbin-
delse med det at gå i vores 
børnehave.  
 
Skulle der være noget I un-
drer jer over, eller noget I 
gerne vil have uddybet yder-
ligere er I altid velkomne til 
at spørge personalet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Personalet i  
Sct. Michaels Børnehave 
   

Til sidst 
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Der er legetøjsdag den før-
ste fredag i hver måned.  
Det vil sige, at børnene må 
medbringe deres eget lege-
tøj den ene dag om måne-
den. 
 
Det påpeges, at institutionen 
intet ansvar har for legetø-
jet, samt at personalet ikke 
bruger tid på at lede efter 
legetøjet ved barnets af-
hentning. 
 

Legetøjsdag Forældreinformation 

Ca. 3-6 måneder efter at 
barnet er startet i børneha-
ven tilbyder vi en samtale. 
Til samtalen lægger vi vægt 
på barnets opstart samt triv-
sel i børnehaven. 
 
Herudover tilbyder vi en 
gang om året en samtale, 
hvor vi har fokus på trivsel 
og udvikling.  
 
Udover disse samtaler er 
der selvfølgelig mulighed 
for en snak, hvis enten for-
ældre eller personale har 
behov for det. 
 
Til daglig benytter vi de tav-
ler, der hænger ved ind– 
gangen til begge stuer. Her 
vil der stå hvad vi skal lave i 
ugens løb, så følg endelig 
med på dem. 
 
På den grønne tavle ved 
køkkenet findes der generel 
information fra børnehaven 
til alle børn. 
 
Én gang om året indkaldes 
der til forældremøde. Her 
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omsorg og mange mulighe-
der for oplevelser. Vi stimu-
lerer børnenes trang til at 
afprøve og udforske omgi-
velserne, så deres erfarings-
område og aktivitet frem-
mes. 
 
Disse opgaver løser vi under 
hensyntagen til børnenes 
alder og udviklingstrin. 
 
De pædagogiske principper i 
vores institution går på næ-
stekærligheden. Der bliver 
gjort meget ud af at vi alle, 
børn som voksne, er gode 
ved hinanden, at vi respekte-
rer hinanden uanset hvor i 
verden vi kommer fra, eller 
hvad der end måtte være af 
forskelligheder. 
 
For os er det vigtigt, at bør-
nene leger med hinanden, 
og derfor vægtes ”fri leg” 
meget højt. Igennem legen 
udvikler børnene deres na-
turlige færdigheder samtidig 
med at de bliver socialisere-
de.  Børnene lærer at tage 
hensyn til andre, de lærer  af 
hinanden, og udvikler en god 
social forståelse. Vi guider 
børnene, når der opstår små 

 
Sct. Michaels Børnehave er 
en katolsk privat daginstituti-
on, der drives af Sct. Micha-
els Skole. Der optages børn 
uanset religion; det er altså 
absolut ingen forudsætning 
for optagelse, at man er kato-
lik. 
 
Børnehaven modtager børn i 
alderen 2,8-7 år. 
 
Vi er normeret til 60 børn, og 
personalet består af både 
pædagoger og pædagog-
medhjælpere. 
 
Vores formål er, i samarbejde 
med forældrene, at skabe et 
miljø for børnene, der kan 
supplere hjemmets opdragel-
se, samtidig med at vi skaber 
et frirum for børnene i en til 
tider hektisk hverdag. 
 
Vi tilstræber, at barnet udvik-
ler sig til et åbent og selv-
stændigt menneske, der kan 
indgå i et fællesskab af børn 
og voksne.  
 
Vi tilbyder børnene tryghed, 

Hvem er vi 
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uoverensstemmelser. 
 
I Sct. Michaels Børnehave 
hygger vi om børnene. Vi gør 
dem sociale og selvstændige, 
stiller krav og giver dem selv-
værd, - og vi gør det med godt 
humør og en god humor. 
 

 
Det er en stor ting for et barn 
at starte i børnehave. Vi ved 
derfor af erfaring, at det er vig-
tigt I som forældre giver jer 
god tid, til at aflevere og hente 
de første par dage barnet er i 
institutionen. Nogle har brug 
for en lang indkøringsperiode, 
og andre klarer sig med en 
enkelt dag.  
 
Det er ligeledes vigtigt, at I 
kontakter personalet, hvis der  

er noget I er i tvivl om, eller 
hvis der er nogle oplysninger 
om barnet eller familien som 
er af betydning for barnets 
adfærd og trivsel. 
 

Børnehaven åbner kl. 06.30, 
og indtil kl. 07.30 har vi mor-
genmad til de børn, der ikke 
har nået at spise hjemme.  
 
Morgenmaden består af 
havregryn, cornflakes eller 
rugbrød. Derefter kan der 
vælges rugfras, franskbrød 
(bolle eller andet) og knæk-
brød. 
 
Vi sørger for en stille mor-
gen, hvor vi hygger med de 
børn der kommer tidligt. 
 
Kl. 8 går vi på stuerne, og 
leger indtil der kl. 9 er mulig-
hed for en mad fra madpak-
ken, for de børn der har lyst 
til dét. 
 
Herefter kan vi lave forskelli-
ge aktiviteter. Det kan både 
være voksenstyrede aktivite-

Barnets start 

Vores hverdag 
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Børnehaven sørger for en 
gave til fødselsdagsbarnet. 
Hvis børnene gerne vil ud-
dele gaver privat, må det 
gøres udenfor børnehavens 
regi.  
 
Det samme gælder invitatio-
ner til privat fødselsdag. 
Hvis ikke alle skal med, skal 
invitationerne sendes med 
posten. Ellers skal alle piger 
eller alle drenge eller alle 
inviteres. 
 

 
I børnehaven har vi en for-
ældrebetalt frugtordning.  
 
Det koster 75,- kr. pr. md i 
11 måneder (juli er beta-
lingsfri).  
 
Børnene får et varieret ud-
valg af frugt  og grønt, og til 
tider også brød. 

Frugtordning 

 

Lidt billeder fra hverdagen 

http://www.fest-tips.dk/clipart/flag/pages/flag-17001.htm
http://www.fest-tips.dk/clipart/flag/pages/flag-17001.htm
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Garderobe 

Det er vigtigt, at børnene 
har tøj med der passer til 
årstiden, samt at der altid er 
ekstra tøj i rummet, så vi 
kan imødegå eventuelle 
små uheld.                   
 
Husk gerne at skrive navn 
i tøjet mv.  
Selv om man er sikker på at 
ens barn godt ved hvilken 
madkasse, jakke, sko der er 
ens egen, kan det godt blive 
rigtig svært, når der er 5 an-
dre børn, der har noget der 
er magen til, så husk gerne 
navn på madkasse, drikke-
dunk, tøj mv. 
 
Til hverdag beder vi jer 
hjælpe med at holde orden 
på børnenes rum. Vi beder 
jer sørge for at der ser or-
dentligt ud når I kommer, 
samt når I går hjem om ef-
termiddagen: 
Sko, støvler m.v. sættes op, 
så der kan blive vasket gulv. 
 
Vi prøver at hjælpe børnene 
med at rydde op i løbet af 
dagen.  

Hver fredag skal rummene 
ryddes, så der kan blive gjort 
ekstra rent. Derfor forventer 
vi, at I tager alt med hjem, og 
smider det ud som ikke skal 
gemmes (sten, papir, pinde 
eller andre spændende ting, 
som barnet har samlet i lø-
bet af ugen). 
 
 
 

 
Der er mange måder at hol-
de fødselsdag på. Der er bå-
de mulighed for selv at med-
bringe noget til gruppen, el-
ler at invitere gruppen hjem. 
 
 Et eksempel på en fødsels-
dag i børnehaven kunne væ-
re: alle har en lille madpakke 
med, og fødselaren giver 
desserten. Andre vælger at 
give frokosten.  
 
Tænk gerne på at det ikke 
behøver at være kage eller 
andet sødt der medbrin-
ges.   

Fødselsdage 
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tiviteter, forskellige kreative 
tilbud, fri leg eller evt. ture 
ud af huset.  
 
Ca. kl. 11 rydder vi op, gør 
klar til at spise og har sam-
ling. Her tager vi forskellige 
emner op, vi synger eller for- 
tæller historier. Til madpak-
kerne serveres der vand. Vi 
gør meget ud af, at der er tid 
og ro til at få spist. Vi hygger 
os med det, og taler stille og 
roligt sammen. Nogen er 
hurtige til at spise, andre er 
lidt langsommere, men alle 
skal have en god oplevelse 
ud af det. 
 
Efter madpakkerne puttes 
de børn der skal sove, mens 
de andre går på legeplad-
sen. 
 
Ca. kl. 14.30 spiser vi frugt 
(se under frugtordning). Kl. 
15.30 mødes vi alle på én 
stue, og kl. 16.45 lukker bør-
nehaven (fredag dog kl. 
15.30). 
 
Når vi tager på tur, bruger vi 
ofte nærområdet, men vi ta-
ger dog også på lidt længere  

ture en gang imellem. 
 
Vi tegner klipper, syr, maler, 
synger, læser, spiller spil, 
lægger puslespil, bygger Le-
go , leger i puderummet eller 
dukkekrogen mv.  
 
Vi vægter sang og bevægel-
se højt. Sangen giver børne-
ne glæde. Her i børnehaven 
synger vi de mest almindeli-
ge børnesange, som igen-
nem årene har været med til 
at danne kulturen bag bør-
nenes sangskat. 
 
 
 
 
 
 
En gang om ugen går vi til 
gymnastik i Sct. Michaels 
hallen. Her laver vi forskelli-
ge aktiviteter, sanglege eller 
andet med god bevægelse 
for børnene. 
 
En gang om året er vi på en 
lejr med en enkelt overnat-
ning. Vi deler børnene i 
hold, og nyder hinandens 
selskab i to dage for hvert 
hold. 
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I Sct. Michaels Børnehave 
har vi to stuer: 
 

 Brumbasserne 

 Blomsterstuen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brumbasserne 
Brumbasserne er en gruppe 
med børn i alderen 2,8-5 år. 
 
Her er to pædagoger og en 
medhjælper på stuen. 
 
Der er tre rum/stuer. En lille 
stue, hvor vi laver de kreative 
ting, tegner, klipper, maler 
mv. Her er også mulighed for 
at spille lidt computer. 
 
Den anden stue er delt i to 
rum. I det ene kan man byg-
ge huler, lege med biler, Le- 

go, togbane, skibe, lege i 
dukkekrogen m.m.  
 
I det andet rum kan man bl.a. 
samle puslespil, læse bøger 
eller spille spil. 
 
På Brumbasserne lærer bør-
nene at gå i børnehave. De 
begynder også så småt at 
blive små sociale og selv-
stændige individer og gode 
kammerater. 
 
 
Blomsterstuen 
Blomsterstuen er vores før-
skole gruppe. 
 
Her er to pædagoger. 
 
Børnene går på Blomsterstu-
en det sidste år, inden de 
skal i skole. 
 
Vi har lavet gruppen, dels for 
at kunne lave nogle alders-
svarende aktiviteter, men og-
så for at leve op til de øgede 
krav, der stilles til skolebørn i 
dag. 
 
Den første tid på den nye 
stue bruger vi til at ”knytte 

Lidt om stuerne 
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Hver fredag har vi tradition 
for at samles til morgensang 
kl. 09.00. Vi mødes på 
Brumbasserne.  
 
Som fast tradition beder vi 
Fadervor i fællesskab og 
synger ”Morgensolen stiger 
stor” samt ”I Østen stiger 
solen op”. Derefter synger vi 
sange, som børnene vælger 
stuevis. Afslutningsvis tæller 
det barn der har haft fød-
selsdag, eller snart har fød-
selsdag, alle børnene. 
 
Omkring højtiderne fortæller 
vi historien eller baggrunden 
for afholdelse af disse. 
 
 
 
Det er vigtigt, at børnene 
kommer inden kl. 09.00 
eller efter kl. 09.30 om fre-
dagen, da det er meget 
forstyrrende, hvis de kom-
mer midt i morgensangen. 

bånd”. Børnene og de voks-
ne kender hinanden lidt på 
forhånd, men nu skal de til 
at være en ny gruppe. 
 
Senere laver vi bl.a. skole-
orienterede aktiviteter som 
arbejde med tal, bogstaver, 
binde snørebånd m.v.  
 
Vi giver børnene udfordrin-
ger, så de kan udvikle sig, 
samtidig med at de styrker 
deres selvværd, selvtillid og 
koncentration. Det hele med 
fokus på, at børnene stadig 
går i børnehave, og de skal 
hygge sig og have det sjovt. 

Morgensang 


