
Åbningstider 

Firkløveren har åben mandag-torsdag kl. 6.30- kl.17, fredag kl. 6.30-16.00 

 

Dog er der lukket  på helligdage, samt fredag efter Kr. Himmelfart, Grund-

lovsdag og 24. dec. til og med 1. jan.  

 

Adresse og telefonnummer 

 

Firkløveren, Skanderborgvej 9, 4200 Slagelse  

 Tlf:   58 50 20 56, tast 1 for kontoret 

  Nødderne; 91 89 00 82 

  Radiserne; 91 89 00 83   

  Uglerne: 29 79 65 30   

  Sommerfuglene; 91 89 00 84 

  Larverne; 91 89 00 85 

  Hjemmeside: 

Adressen til hjemmesiden er: www.slagelse.dk/skanderborgvej   

Velkommen i 

Børnehaven 



Velkommen 

Vi byder jer og jeres barn velkommen til mange gode timer og dage 

i fællesskab med børn og voksne i Firkløveren. 

Hos os mødes barnet af nærværende medarbejdere som ønsker, i 

samarbejde med jer forældre, at engagere sig i jeres barns trivsel 

og udvikling. Medarbejdere og ledelse ønsker at være med- skabe-

re af et dagtilbud med mulighed for at være og lære i et stærkt fæl-

lesskab med andre børn. Vi håber, at I vil opleve jer godt mødt og 

tilpas ved at aflevere jeres barn hos os.  

 

I denne pjece kan I læse om Firkløverens hverdag og få prakti-

ske oplysninger: 

 

At starte i børnehave er en stor ting for et lille barn. Det kan være 

svært at sige farvel til det kendte og trygge i dagpleje eller vugge-

stue. 

Overgangen kan blive næsten problemfri, hvis I sammen glæder jer 

og er forberedte på de nye udfordringer, som barnet står overfor. 

Nye kammerater, nye voksne, nyt legetøj og nye oplevelser. 

Vi anbefaler, at I som forældre bruger tid de første dage på en blid 

start med korte dage. Vi foreslår 1 til 3 timer de første par dage i 

samarbejde med medarbejderne. 

Informationsmængden er stor, når man starter i børnehave. Spørg 

os og fortæl gerne, hvad I synes, at vi kan gøre bedre. Et godt 

samarbejde sikrer jeres barn en god start og efterfølgende tid i bør-

nehaven. 
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Trivselsskemaer/TOPI 

To gange om året (marts og september) trivselsvurderer vi jeres børn, 

(Besluttet af Slagelse Kommune). Trivselsvurderingerne giver os et godt 

grundlag for at udvikle børnenes  

læringsmiljøer og mulighed for 

tidligt at få øje på, hvis et barn 

ikke trives. Trivselsvurderingerne 

bliver anvendt ved forældresam-

talerne efter behov. For nærmere 

info læs opslag på AULA og/eller 

spørg medarbejdere eller ledelse. 

Udeliv 

Vi prioriterer bevægelse og ude-

liv. Vi har et stor velanlagt ude-

areal som appellerer til børns og 

voksnes fantasi og hvor mulighe-

derne er mange. Vi har mulighed 

for at lave mad på den overdæk-

kede bålplads og i vores udekøk-

ken.  Der er mulighed for at lege i 

skoven, hvor der er legepladser, 

broer og meget mere. Bagerst på 

matriklen har vi en mooncarbane 

som også er velegnet at cykle på. 

 

Solpolitik 

Vi forventer at I smører jeres barn om morgenen. Det er en god ide at 

medbringe solhat og tyndt bomuldstøj. Vi indkøber solcreme og smører 

midt på dagen efter behov. Medarbejderne lærer børnene at søge skygge 

midt på dagen.  

Årsplan 

Hvert år laves der en ny årsplan med nyttige datoer til jer forældre. Årspla-

nen sendes til jer via AULA og den ligger også på vores hjemmeside. 
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Traditioner 

I Firkløveren er der mange traditioner. Det giver en god fællesskabsfølelse at 

være sammen om nogle tilbagevendende begivenheder. 

Påske og julefrokost 

Omkring påske og i december afholder vi frokoster, hvor alle børn har mad 

med til en fælles frokost. 

Blomstens Dag 

Ved blomstens dag bli-

ver vores plantekasser 

plantet til. Alle børn har 

en blomst eller krydder-

urt med hjemmefra, som 

plantes og efterfølgende 

passes. Dagen slutter af 

med forældrekaffe. 

Sankt Hans 

I ugen op til Sankt Hans 

laver vi heksen, på da-

gen laver vi bål, brænder 

heksen af, synger og 

spiser pølser og brød ved bålet. 

Firkløverens fødselsdag 

Den 1. november har Firkløveren fødselsdag. Det fejrer vi med morgenmad 

og kaffe for børn og forældre i husene. 

Juleklip 

En eftermiddag for hele familien, med aktiviteter både ude og inde og foræl-

drekaffe 

 

Kaffeeftermiddag 

Vi har to fælles kaffeeftermiddage i Firkløveren, om året. Den ene er i forbin-

delse med Blomstens dag i maj og den anden er i forbindelse med juleklip i 

december. Øvrige kaffedage planlægges af den enkelte afdeling/gruppe og 

meldes ud til jer i god tid.       
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Institutionens opbygning 

Firkløveren består pt. af to grupper med vuggestuebørn og tre grupper 

med børnehavebørn. Hver gruppe har base i hver deres lokaler.  

 Sommerfuglene, vuggestue 

 Larverne, vuggestue 

 Nødderne og Radiserne, børnehave for de 3-5 årige 

 Uglerne, børnehave for de 5-6 årige 

I forbindelse med børnehavedelen er der 6 pladser til børn med særlige 

behov. 

Brobygning 

I Firkløveren 

Vi brobygger med vuggestuen. Børn der kommer fra vuggestuen, vil sam-

men med en voksen besøge børnehaven flere gange inden overflytning. 

En medarbejder fra børnehaven vil ca. 14 dage før invitere jer forældre til 

en kort samtale.  

Med dagplejen 

I modtager en velkomstmail fra os, hvor vi opfordrer jer til at kontakte os 

for at aftale en opstartssamtale. Barnets dagplejer er også velkommen til 

at komme på besøg.      

Til skolen 

Året inden dit barn starter i skole deltager det i storebørnsgruppen Ugler-

ne. 

Vi arbejder ud fra brobygningsmaterialet KANON, som Slagelse Kommu-

ne igangsatte i august 2017 og løbende opdaterer. 

Vi arbejder i et årshjul med emnerne: 

Alle dagtilbud og børnehaveklasser 

skal arbejde med materialet. Gennem 

tilbagevendende og kendte aktiviteter 

skabes en tryg bro mellem barnets liv i dagtilbuddet og dets møde med 

skolen.  

Krible Krable 

Min fantastiske krop 

Villads fra Valby 
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Dagligdag i børnehaven 

 6.30-7.30.  
Vi åbner sammen hos Nødder og Radiser. Det er muligt 

at spise morgenmad indtil kl. 7.20. 

 

 7.35-9.00.  

Nødder, Radiser og Ugler fordeler sig, åbner, modtager 
børn, der spilles, læses, laves udelegsaftaler eller lignen-
de.  

 

 9.00-11.00.  

Planlagte læringsmiljøer og leg inde eller ude. 

 

 11.00-12.00.  

Vi spiser frokost, helst uden for, men vi bruger også stu-
en når det giver mening. 

 

 12.00-13.30.  
Leg og læringsmiljøer. 

 

 14.00-14.30.  
Eftermiddagsmad. Vi prioriterer at der er ro og fokus på 

samtale og læsning.  

 

 14.30-16.00.  

Leg og læringsmiljøer inde eller ude. 

 

 16.00-17.00.  

Vi samles hos Nødder og Radiser eller ude den sidste 

time inden lukketid. (Fredag bliver Uglerne ”hjemme”) 
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Samarbejdspartnere 

Efter behov samarbejder vi med tale/hørekonsulent, ergoterapeut, psyko-

log, socialrådgiver og flersprogspædagog. Vi inddrager altid forældre hvis vi 

vurderer, at der er behov for at indstille barnet til f.eks. tale/hørekonsulent   

 

Sygdom 

Det er vigtigt, at I holder jeres barn hjemme, når barnet ikke kan følge en 

almindelig dag i børnehaven. Hvis barnet fejler noget smitsomt, skal vi vide 

det, så vi kan informere de øvrige forældre i Firkløveren. Vi modtager ikke 

syge børn, dvs. barnet skal være friskt nok til at kunne følge med i den al-

mindelige dagsrytme.   

 

AULA 

Når dit barn starter i Firkløveren, får du udleveret en manual, som beskriver 

hvordan du kommer ind i systemet. Du kan altid spørge medarbejderne, 

hvis du er i tvivl om noget. 

Til alle grupper hænger der en touch skærme. Her skal du ”taste dit barn 

ind”, når du kommer. Når du henter dit barn skal du ”taste barnet ud”.  

På din personlige side i AULA er der en opslagstavle, hvor diverse opslag 

og nyheder kan læses. Fra din telefon eller computer kan du melde dit barn 

syg, melde fri og melde ferie. Det er vigtigt, at du er opmærksom på at bru-

ge AULA i hverdagen. Skolen bruger også AULA. 

Når du går ind i AULA, er det vigtigt at taste hentetidspunkt samtidigt, hvil-

ket er en stor hjælp for os. Jeres barn kan være sløjt eller har brug for at 

kende hentetidspunkt og hvem der henter. 

Dit barns stamkort ligger også her. Det er er vigtigt, at oplysningerne passer 

f.eks. telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med jer. 

Som forældre kan I få indgang via www.aula.dk 

Forældrevejledninger findes på https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-

elever/uddannelsesmateriale/ 
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Styrket pædagogisk læreplan  

Den styrkede pædagogiske læreplan er grundlaget for vores pædagogiske 

arbejde med børnene. Vores mål er at skabe en hverdag, hvor børnene ople-

ver tryghed, nærvær og glæde ved at udfolde sig. 

Vi lægger vægt på at barnet udvikler sig personligt og alsidigt i et stærkt fæl-

lesskab, hvor der er plads til at være den man er. 

Den pædagogisk læreplan indeholder følgende temaer og I kan læse mere 

om den på vores hjemmeside: 

1. Barnets alsidige personlige udvikling 

2. Social udvikling 

3. Kommunikation og sprog 

4. Krop, sanser og bevægelse 

5. Natur, udeliv og science 

6. Kultur, æstetik og fællesskab 
 

Vi planlægger aktiviteter, som tager udgangspunkt i lære– og årsplanen. I 

kan følge med på vores månedsplan, som vi sender ud via AULA. Spørg ger-

ne, hvis I vil vide mere.  

 

 

 

 

 

 

Rygning og alkohol 

Medarbejdere og forældre må ikke ryge eller drikke alkohol på Firkløverens 

område. 
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Forældresamarbejde 

Vi har en forventning om et tillidsbaseret samarbejde med jer forældre. Kom 

og spørg, hvis der er noget I undrer jer over, fortæl os hvis der sker noget 

derhjemme, som vil være godt for jeres barn, at vi ved. Vi forventer, at I hol-

der jer orienteret om hvad der foregår i børnehaven, både via AULA og via 

opslag der bliver hængt op. Vi forventer at I prioriterer at deltage i forældre-

møder og ved vores arrangementer.   

I tilbydes en samtale, når jeres barn har gået 3 måneder i børnehaven, ved 

behov og igen i efteråret inden skolestart. Hvis I oplever et behov for en 

samtale er I velkommen til at henvende jer til medarbejderne i jeres barns 

gruppe.  

Aflevering og afhentning 

Det er vigtigt at I som forældre, sørger for at medarbejderne er opmærksom-

me på, at du/I er kommet for at aflevere/hente dit barn. Sørg for at sige god-

dag eller farvel og tjekke jeres barn ind/ud på AULA-skærmen, så vi ved 

hvor mange børn der er i Firkløveren. 

Forsikring 

Det er et forældreansvar at tegne ansvarsforsikring for barnet. 

 

Fotoetik/digitale medier 

De digitale medier skal primært anvendes til at understøtte et aktivt børneliv. 

Brug af Ipads og øvrige elektroniske ”spillemaskiner ” hører ikke hjemme i 

Firkløveren.  

Billeder, som medarbejderne lægger på AULA, må IKKE deles på sociale 

medier. 

Billeder, som forældre tager ved børnefødselsdage eller lignende, må IKKE 

deles på sociale medier, hvis andre end ens eget barn kan ses.  

 



Fødselsdag 

Det er muligt at dit barn kan fejre sin fødselsdag i børnehaven. Vi dækker et 

fint bord, synger fødselsdagssang og hejser flaget. I aftaler med medarbej-

derne i gruppen, hvad I ønsker at medbringe. Det er vigtigt at det medbragte 

er i overensstemmelse med vores mad- og måltidspolitik, som bliver udleve-

ret ved start i Firkløveren. 

Garderobe og tøj 

Som forældre er det vigtigt at hjælpe barnet med at holde orden i garderoben 

og rydde op i tøj og sko. Det er et forældreansvar hver dag at efterse om 

overtøj, fodtøj, hue og vanter er klar til dagens udfoldelser. Husk også at tjek-

ke i tørreskabet. Har barnet støvler, vanter, hue, regntøj liggende klar på de-

res garderobeplads? Det er også vigtigt at der er ekstra tøj, hvis uheldet er 

ude og dit barn er blevet vådt. 

Fodtøjet skal sættes op på skohylden, når barnet tager hjem, så gulvet er fri 

og klar til rengøring. 

Vi er ude i alt slags vejr. 

Dit barn skal have varmt 

og praktisk tøj med hver 

dag. Det betyder meget 

for dit barns trivsel og ud-

bytte af dagen, at der er 

styr på udstyret. 

Regntøj, gummistøvler, 

vinterstøvler, en varm trø-

je, flyverdragt, varm hue 

og vandafvisende vanter 

er vigtig, for at det kan 

blive sjovt at lege udenfor. Termotøj anbefales efterår, vinter og forår. Der 

skal være skiftetøj i barnets garderobe. Skiftetøj er; lange bukser, et par blu-

ser, flere strømper, flere sæt undertøj. 

Det er vigtigt med navn i alt tøj, fodtøj, på madkasse, drikkedunk m.m. 

Halstørklæder og tøj med snore i hører ikke hjemme i en børnehave, da 

der kan opstå risiko for ulykker. 

Plastikposer: Vi frabeder os at I medbringer plastikposer, da det er far-

ligt ”legetøj” for børn.  
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Hygiejne 

Gode vaner grundlægges i barndommen. Vi opfordrer jer til at vaske hænder 

med jeres barn når I afleverer og når I henter, for at nedbringe smitte af 

eventuelle sygdomme mellem os. I løbet af dagen vasker jeres børn hænder 

ved toiletbesøg, inden de spiser og når de kommer ind fra legepladsen.  

 

 

 

 

 

 

Medicin 

Skal være ordineret til barnet og vejledning skal medbringes. Gives kun efter 

forudgående aftale med medarbejdere og ledelse til børn med kroniske syg-

domme, f.eks. astma og bronkitis.  

Middagssøvn 

3-årige tilbydes middagssøvn på en af stuerne mellem 12.00-13.45. Eventu-

elt mindre hvil kan aftales nærmere med medarbejderne. 

Mødetid 

Af hensyn til planlagte og spontane aktiviteter, skal børnene som udgangs-

punkt være afleveret senest kl. 9.00. Ellers kan du ringe og lave en aftale 

med det enkelte gruppe. Hvis dit barn ikke kommer, f.eks. er syg eller holder 

en fridag, så giv venligst besked, gerne via AULA. 

Nyhedsbrev  

Der sker mange ting i Firkløveren. I vores nyhedsbreve kan du/I læse om 

vigtige ting der sker i løbet af året. Nyhedsbreve sendes ud via AULA flere 

gange om året. 
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