
Lilleborg
DEN PRIVATE BØRNEHAVE

Indkøringsguide
Til nye forældre i børnehavenHuskeseddel 

til opstart  
i børnehave

  Korte dage i starten

  En lille trøsteting: pude, bamse, sut el. lign.

  Madkasse med navn på

  Skiftetøj, gerne med navn i

  Navn i overtøj, sko og taske

  Bleer, hvis dit barn bruger ble

  Åbenhed og ærlighed: Fortæl os om jeres barns 

behov, ændringer på hjemmefronten, eller hvis I 

undrer jer over noget

  Forbered jer selv og jeres barn på, hvordan planen 

ser ud for den enkelte dag

  Hold jer løbende opdateret med beskeder, årsplaner, 

ugeplaner mv. på stuens opslagstavle

  På www.lilleborgprivat.dk finder I al relevant  

information om vores tilbud

  Husk: I er altid meget velkomne til at ringe og høre, 

hvordan det går med jeres lille pus 

Vi glæder os meget til at tage imod jer og jeres barn, og vi ser 
frem til et godt og ligeværdigt samarbejde. På gensyn !



Lilleborg
DEN PRIVATE BØRNEHAVE

Derfor har vi valgt at give jer denne lille folder som et 
skridt på vejen til en god start for alle. Vi vil her kort 
beskrive vores generelle forventninger til jer som 
forældre og give vores bud på den bedste indkøring i 
børnehaven for jer og jeres barn.

Hvis det er muligt i tiden inden børnehavestart, er I 
meget velkomne til at komme på besøg indimellem 
(men husk at ringe i forvejen). Genkendelse af sted, 
voksne og børn er med til at skabe tryghed, når I starter. 
I har også her mulighed for at se, hvordan hverdagen i 
Lilleborg ser ud og stille eventuelle spørgsmål dertil.

Lidt trygt med hjemmefra
I starten kan det være en god idé at medbringe noget 
trygt hjemmefra i tilfælde af, at barnet bliver ked af det 
og savner jer. Det kan være en bamse, en klud, en sut, 
en pude eller andet, som barnet evt. også bruger til at 
putte med, hvis det sover til middag. Det er rart at blive 
trøstet og endnu mere rart, hvis der er noget trygt med 
hjemmefra.

Åbenhed og ærlighed 
Åbenhed og ærlighed er to vigtige forudsætninger for 
et godt samarbejde. Vi forventer, at I som forældre er 
gode til at informere os om alt det, der måtte påvirke 
jeres barns almene ve og vel. Det kan være alt fra allergi, 
kæledyret I måtte aflive, sovet dårligt pga. mareridt om 
natten osv. 

Og husk endelig at sige til, hvis der er ting, der undrer jer 
i dagligdagen, eller ting, I synes, burde være anderledes. 
Vi er altid åbne og klar til en snak.

Velkommen til Lilleborg 

- den private børnehave 
Et af vores mål her i børnehaven er at skabe trygge rammer  
for børnene og deres forældre.

Børnehavens hverdag og struktur
Forslag til indkøring den første uge

I forbindelse med indkøring af børn har vi især erfaring med, at god tid og korte dage 
i starten er med til, at barnet kan kapere de tilpas mange nye indtryk, der følger med. 
Børn er forskellige, og vi tager selvfølgelig individuelt hensyn til de enkelte børn  
og jer forældre. Forslaget ovenover skal derfor ses som en model at gå ud fra. 

I starten er det også vigtigt, at I hjemmefra forbereder jeres barn og jer selv på, hvordan 
dagen ser ud: ”I dag bliver mor kun i kort tid, og så henter jeg dig igen, når du har spist 
din madpakke.” Hvis I bliver usikre, gør barnet det også. 

Så husk, at det er jer, der bestemmer og ved bedst 
– ikke jeres barn.

Dag 1:  Mor og/eller far bliver med barnet en times tid eller to og tager så 
barnet med hjem igen 

Dag 2:  Mor/far bliver lidt tid, men går, når det føles passende, og lader barnet  
blive lidt alene. Hentes kl. 11.20 før frokost

Dag 3:  Mor/far bliver kort og går så. Barnet bliver og leger og spiser mad
pakke. Hentes kl. 12.15 efter frokost

Dag 4:  Mor/far afleverer og går. Barnet bliver og leger, spiser frokost og 
prøver at sove til middag eller går med ud og leger, hvis barnet ikke 
sover til middag mere. Hentes kl. 14.15 før frugttid

Dag 5:   Barnet afleveres og har en helt almindelig dag


