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Fakta om søvnen       

Børn bruger en masse energi i løbet af dagen, og af hensyn til deres udvikling og vækst har de 

et stort behov for søvn. 

Børn mellem 1-3 år har brug for at sove mellem 12-14 timer i døgnet for at være veludhvilede.  

Børn, der får lov til at sove middagslur til de vågner, så de er friske og veludhvilede sover også 

bedre om natten. Søvn avler søvn. 

Hvis børn ikke får lov til at sove til middag, bliver de overtrætte, ukoncentrerede og der sker 

en stigning i stresshormoner; dette kan betyde at barnet har svært ved at falde i søvn om 

aftenen. 

Søvn har stor indvirkning på koncentrationsevne og hukommelse og dermed på indlæring. 

Hjernen lagrer viden og oplevelser mens vi sover.  

 

Søvnpolitik                                              

- I vuggestuen sover børnene efter behov; de små børn sover gerne en formiddagslur og en 

eftermiddagslur, hvor de større børn tit kan nøjes med én middagslur. 

- Vi lægger vægt på at skabe tryghed og ro i forbindelse med børnenes søvn. - Vi respekterer 

børnenes vaner med sutter, sovedyr m.m. 

- Vi vækker ikke børnene, da vi mener de skal have lov til at sove til de er veludhvilede. Hvis 

barnet gentagne gange vågner efter kl. 15, forsøger vi at putte barnet tidligere. Hvis dette ingen 

forskel gør, tager vi en snak med barnets forældre om barnets generelle søvn og hvad vi kan 

gøre. 

- Vi fører ikke ”sovelister” over børnenes søvn. Vi fortæller forældrene, hvis søvnen har været 

anderledes en dag. 

 

Gode råd 

- Faste rutiner giver tryghed for barnet og er med til at skabe en stabil søvnrytme; f.eks. fast 

sengetid hver dag. 

- Sørg for at barnet ikke har det for varmt; kroppens temperatur sænkes naturligt under 

søvnen. 

- Vær opmærksom på dit barns træthedssignaler og læg barnet til at sove, inden det er overtræt. 

Vent ikke til barnet falder omkuld af sig selv. 



- Ingen store måltider lige før sengetid. 

- Skab nogle faste søvnritualer, som får barnet til at slappe af. Søvnritualet skal ikke aktivere 

barnet, men derimod bringe barnet til ro og bør ikke tage for lang tid; syng for barnet eller læs 

en historie. 

- Det er helt normalt, at barnet vågner et par gange om natten. Hjælp barnet til stille og roligt 

at falde i søvn igen ved at ae det eller lægge din hånd på barnets mave; dette skaber tryghed. 

 

 

Er du blevet nysgerrig omkring dit barns søvn, så har Vibeke Manniche skrevet nogle bøger 

omkring emnet: 

 

”Børns søvn – Din sovetryne” 

”Alt om barnet” 

 

Desuden har hun en hjemmeside: vibekemanniche.dk  

 

Derudover er I altid velkommen til at komme og få en snak med en af os. 
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