
At lege er at leve 

Broparkens.boernehave@silkeborg.dk  

Broparken 3, 8620 Kjellerup   

 

Broparken tlf. 30 46 37 44 (forældrehenvendelser) 

Satellitten tlf. 30463745 (forældrehenvendelser) 

Vestergade 23 F, 8620 Kjellerup 

mailto:Broparkens.boernehave@silkeborg.dk


Velkommen til:              

 

Den ________ 2019 starter jeres barn i Broparkens børnehave.  
 

Dit barn bliver tilknyttet:  

_____ Broparken – Myretuen  
med følgende primærpædagog:    

_____ Broparken – Kernehuset  
med følgende primærpædagog:     

______Satellitten  
med følgende primærpædagog:        
 

Udover denne folder vedlægges seddel med oplysninger om DAY-Care, - 
indtast venligst jeres oplysninger om barnet  her. Det er vigtig information 
for os.  

Daglig åbningstid: mandag—torsdag: 6.20-16.45 samt fredag 6.20—15.40.  
 

Info om ferielukning/feriepasning og kostordning: 

Børn & Unge udvalget har besluttet at der er lukket uden feriepasning føl-
gende dage i år 2019:  (5.juni og 24.december)  

Børn & Unge udvalget har besluttet at der er lukket med feriepasning  
følgende dage i år 2019 
 

• 15. + 16. + 17.april  (dagene op til påske)¨ 

• Fredag d. 31. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)  

• 27.+ 30. + 31.december  

• Ferielukning: uge 28 + 29 + 30 
 

Institutioner der har feriepasning:  www.silkeborgkommune.dk  

Navn på: Overtøj, støvler, huer og vanter skal mærkes med barnet navn.  

Børnehaven påtager sig ikke ansvaret for bortkomne ejendele. Mister  du/I 

alligevel noget—så er det måske i en ”spand/kasse” i garderoben. 

Sikkerhed: Fjern eventuelle snore i børnenes overtøj. Disse kan eventuelt 

erstattes af elastik eller velcrolukning. 

 

Forældreråd og samarbejdsudvalg: 

I Broparkens Børnehave har vi tradition for at mange forældre engagerer sig 

i de forskellige samarbejdsudvalg, for på den måde at tage del i børneha-

vens arrangementer. Vi har følgende udvalg: 

 

• Informationsudvalget 

• Legepladsudvalget 

• Aktivitetsudvalget 

 

Tavshedspligt: 

Alle ansatte i Broparkens børnehave også vikarer samt bestyrelsesmedlem-

mer har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efter, at arbejdet er 

ophørt i institutionen. 

 

Forældrebestyrelsen Kjellerup/Levring (Mælkebøtten, Storke-

reden, Levring Børnehus og Broparken):  

Hvem er valgt fra Broparken— se vores hjemmeside:  

 

 Www.kjellerup-levring.silkeborgkommune.dk  

 

 

  

 

 



Ændringer: 

Sker der ændringer i familieforhold -bopæl - læge -forældrenes arbejdsplads 

- eller andet væsentligt, bedes dette meddelt børnehaven. 

 

Aflevering/ afhentning: 

Når du/I afleverer  i børnehaven: tjek barnet ind på DAY—CARE når  I kom-

mer ind af døren. Tjek ud (ved afhentning) når I går ud ad døren. Det er vig-

tigt at lære barnet at sige goddag og farvel, idet børnehaven først overtager 

ansvaret for barnet, når det er afleveret til en voksen.  Ligeledes er det vig-

tigt, at barnet siger farvel, så personalet ved, at barnet er hentet. Hvis bar-

net bliver afhentet af andre end forældrene, skal du/I give personalet be-

sked i forvejen—konkret via DAY-CARE. 

Information til forældre:  

Orientering om forskellige aktiviteter i børnehaven vil blive givet i DAY-

CARE.  Her kan også ses billeder fra pædagogiske aktiviteter.  

Tøj: 

Påklædning: Det er vigtigt - især for børnene - at de er hensigtsmæssigt på-

klædt således, at de frit kan udfolde sig såvel inde som ude. 

 

Udetøj: Da vejret varierer meget, er det vigtigt, at børnene altid medbringer 

udetøj efter årstiden. Dog bør deres regntøj og gummistøvler altid forefin-

des i børnehaven.  

 

Skiftetøj: Børnene skal hver dag medbringe mindst et komplet sæt skiftetøj 

samt indesko og plastikpose. 

 

Garderobe i børnehaven: Alle børn har en garderobe (med navn på) med 

plads til overtøj, støvler, skiftetøj m.v. Det kan en god ide at medbringe en 

lille kasse (daglig tale kaldet ”klodskasse”)  med følgende mål: B23 x L34 x 

H16 cm.  

 

 

Kostordning: 

Der serveres morgenmad i tidsrummet 6.20 til 7.20., kl. 9-mad, frokost og 

kl. 2-mad (undtagen fredag). Børnehaven sørger for drikkevarer til børnene 

ved måltiderne.  

Se mere i institutionens  kostpolitik på hjemmesiden:  

www.kjellerup-levring.silkeborgkommune.dk 

Opstart i børnehaven: 

Vi lægger stor vægt på, at børnene får en god og tryg start i børnehaven 

bl.a. ved at  

lære de voksne, børnene og omgivelserne at kende. 

Vi ved, at tryghed danner basis for, at barnet får en god og harmonisk  

hverdag i børnehaven. Derfor er børn og forældre meget velkomne til at 

besøge os nogle gange inden endelig start. 

Dagen i børnehaven: 

Kl. 6.20 åbner børnehaven. Vi starter dagen i børnehavens fællesrum, hvor 

børn og voksne hygger sig og spiser sund morgenmad sammen.  

Børnehaven tilbyder en sund morgenmad til de børn, som kommer inden 

kl. 7.20.  

Hele morgenen har børnene mulighed for efter eget ønske at lege/

beskæftige sig rundt om i huset og på legepladsen. 

Kl. 9.00 (ca.) er der tilbud om kl. 9-mad og herefter starter dagens aktivite-

ter.  Vi lægger vægt på, at børnene gennem leg udvikler sig til åbne og  

selvstændige mennesker og at børnene får mulighed for at bruge fantasien 

i et varmt og trygt miljø. De planlagte aktiviteter foregår hovedsagligt om 

formiddagen. De dage, det lader sig gøre, deltager børnene i det praktiske 

arbejde med bagning, borddækning og oprydning. 

Vi tager ofte på ture i nærmiljøet bl.a. i skoven, på biblioteket og på besøg 

hos hinanden i Broparken/Satellitten. Udover de planlagte aktiviteter kan 

børnene færdes frit i  

huset såvel inde som ude.  Børnene er dagligt på legepladsen – uanset vejr 



og vind. 

Kl. ca. 11.00 rydder vi op rundt omkring og samles på hver sin stue. Her 

snakker vi om, hvad de enkelte børn har lavet, hvad vi skal lave i  

børnehaven, læser historier, synger m.m. 

Derefter spiser vi alle sammen et sundt frokostmåltid – ligeledes på 

stuerne. 

Kl. ca. 13.30  spiser vi “kl. 2” mad. Herefter kan børnene igen lege både inde 

og ude. De voksne er altid der, hvor børnene har valgt at være og i det  

omfang, der er brug for os. Vi lægger vægt på, at børnene får lov til at lege i 

små venskabsgrupper på tværs af stuerne. Det er en del af dagligdagen, at 

børnene lærer at hjælpe og støtte hinanden. Børnehaven er indrettet med 

en garderobe for alle børnene. Her ses det ofte, at de store hjælper de små. 

Dagen afsluttes i fællesrummet, hvor de sidste børn og voksne hygger sig. 

 

Udegrupper i Satellitten i perioden september (oktober - april): 

Børnene er opdelt i 3 udegrupper med 12 – 15 børn og 2 voksne. 

Udegrupperne er ude skiftevis 2 uger ad gangen i tidsrummet mandag – 

onsdag kl .9.00 – 11.30. Når barnet er i udegruppe er seneste mødetid kl. 

8.30 (klædt på/klar til at gå) 

 

Traditioner og aktiviteter: 

I Broparken har vi følgende traditionelle arrangementer: 

 

• Besøg af de ældre (i Broparken)  

• Forårstur * 

• Bedsteforældredag 

• Broparkens fødselsdag d. 1.september  

• Lygtefest i Satellitten * 

• Julearrangement * 

* Konkrete indbydelser laves og sendes til  dig/jer via DAY-CARE.   

 

Oprydning: 

Af hensyn til rengøring, bedes du/I  rydde op på garderobepladsen hver dag 

–  ingen sko og støvler på gulvet. Og hver fredag tømmes garderobepladsen 

helt. Vi beder forældrene støtte personalet i vores krav om, at børnene  

rydder op, inden de går. F.eks. lægge et puslespil på plads - køre en cykel 

om til cykleskuret.  

Ligeledes vil vi støtte forældrene, hvis vi fornemmer, at børnene ikke vil 

med hjem, fordi de er optaget af en aktivitet. 

 

Legetøj: 

Børnehaven vil ikke forhindre børnene i at medbringe  legetøj hjemmefra. 

Men der kan være pædagogiske dilemmaer som f.eks.:  det kan skabe kon-

flikter og skuffelser børn imellem og/eller barnet køber sig opmærksomhed  

Børnehaven vil gerne i samarbejde med forældre medvirke til at begrænse 

dilemmaer. Medbragt legetøj er på eget ansvar. Barnets sovedyr eller lig-

nende må naturligvis gerne medbringes.  

 

Cykeldage:  

Hver fredag må børnene gerne tage deres egne cykler med i børnehave og 

cykle rundt på legepladsen. Vi anbefaler, at man også har en cykelhjelm 

med. 

 

Sygdom/fravær: 

Husk at give børnehaven besked via DAYCARE, når dit barn udebliver, enten 

på grund af sygdom eller ferie/ fridage.  Ifølge sygdomscirkulæret må bør-

nehaven ikke modtage syge og smittebærende børn. 

 

Ændring af tid i børnehaven/udmeldelse: 

For information herom, se venligst www.silkeborgkommune.dk 


