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Velkommen til Eventyrlunden 

Vi vil gerne byde jer velkommen i Eventyrlunden og håber på et godt samarbejde og at I vil få 

nogle gode år her hos os. 

Eventyrlunden er en lille flexinstitution i et plan med en normering til 75 børn på i alderen 0-6 år. 
Eventyrlunden er pt. under ombygning og er stille og roligt åbnet op den 3. januar 2022, med en 
mindre gruppe.  

Efterhånden som huset står færdigt vil børnene blive fordelt på 3 stuer med 16 børn i vuggestuen 
og 2 børnehavegrupper med 24 børn på hver stue. Samt 4 til 6 fastansatte medarbejdere på hver 
stue, alt efter størrelse og antal børn pr. stue.  

Eventyrlunden er en privat daginstitution og er en afdeling af Eventyrhuset på Prangervej 67. 

Kernen i det pædagogiske arbejde er en anerkendende tilgang, hvor vi ser barnet som kompetent 
og unikt med egne særlige forudsætninger. Vi har fokus på, at det enkelte barn oplever respekt og 
lydhørhed for egne valg og behov inden for fællesskabets rammer. 
For at skabe de bedst mulige betingelser for det enkelte barn, prioriterer vi trygheden og 
omsorgen for barnet højt, at være tydelige voksne samt at støtte barnet i dets sociale samspil, 
dets behov og udvikling. Vi prioriterer de nære relationer, hvor vi er ansvarlige for samspillets 
kvalitet. Vi ønsker et godt børneliv i Eventyrlunden med beriget grobund for udvikling af barnets 
selvværd, fantasi, leg og lyst til at lære. Vi vil være det sted, hvor børnene har det sjovt, har 
spændende aktiviteter og har mulighed for fri leg og andre aktiviteter. Børnene vil herigennem 
have en god ballast til det videre liv. 

Foruden dette vægter Eventyrlunden udeliv og fysiske aktiviteter højt, hvor bl.a. leg og bevægelse 
både ude og inde er tænkt ind i mange af hverdagens aktiviteter.  

 

Personalet i Eventyrlunden 
 
Leder: Gitte Bertelsen 

Afdelingsleder Lene Adamsen med 37 timer. 
Pædagog  Rikke Boe Andersen med 35 timer.  
 
Flere ansatte kommer til, efterhånden som stuerne fyldes op med glade og skønne børn 
 
Køkkenassistenter Tanja Larsen og Marianne Madsen med 31 og 32 timer.  
De sørger for, at der er handlet mad ind samt der er tilberedt noget mad, der kan tages op af 
fryseren. Når der er flere børn i Eventyrlunden ansættes der en køkkenassistent med 30 timer.  
Pt. er det Eventyrhusets køkkenpersonale der står for det 
 
Pedel  Jørn Haugaard med 16 timer. Deler ham med en anden institution. 
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Der er i huset tilknyttet en sundhedsplejerske, en koordinerende kontaktperson, en psykolog samt 
en talepædagog. Alle ovenstående samarbejdspartnere kommer i huset og vi har som personale 
mulighed for at få ”nye øjne” til at se på de opgaver, vi står overfor, og dermed give os nye 
redskaber til at træffe de gode beslutninger. Vejledningen kan foregå anonymt. 
Ud over det faste personale, vil der til tider også være vikarer, praktikanter, studerende, 
medarbejdere fra støttekorpset samt personer i løntilskud eller virksomhedspraktik i huset. 

Primærpædagog 

 

At være primærpædagog for et barn i Eventyrlunden betyder, at man skal følge op på barnet og 

sikre sig, at det trives og udvikler sig. Endvidere er alle i personalegruppen ansvarlige for at 

indhente oplysninger vedrørende børnene hos hinanden og viderebringe iagttagelser m.m. til 

primærpædagogen. Primærpædagogen sørger for løbende at have kontakten til barnets forældre 

samt indkalde til div. møder og samtaler efter behov. 

 

Forældrebestyrelsen 

 
Forældrebestyrelsen består af x-antal medlemmer:  
x-antal forældrevalgte, 1 medarbejderrepræsentanter samt afdelingslederen. 
Der afholdes ca. 4-6 møder om året samt efter behov. 

Dagens rytme/åbningstider 

Institutionen åbner kl. 6.00, hvor børnene kan få morgenmad indtil kl. 7.30. Vi åbner fælles på en 

af stuerne. Fra ca. kl. 9/9.30 er der aktiviteter på stuerne. Der bliver serveret frugt/grønt om 

formiddagen. Vuggestuen spiser frokost fra ca. kl. 10.30/10.45 og i børnehaven er det ca. kl. 11. 

Efter frokost går børnehavebørnene på legepladsen, og de fleste vuggestuebørn får sig en 

middagssøvn. Om eftermiddagen bliver der serveret frugt og brød i børnehaven og 

eftermiddagsmad i vuggestuen. Herefter er der leg på stuerne indtil ca. 15.30/16.15, hvor stuerne 

går sammen, og der vil ikke længere være personale repræsenteret fra alle stuer. 

Vi gør meget ud af at følge børnenes rytme, så hvis et barn har brug for at sove flere gange, er det 
selvfølgelig muligt, ligesom der bliver gemt mad til børn, der evt. sover til spisetiderne. 

Kl. 17.00 lukker Eventyrlunden og vi siger tak for i dag.  

Husk at få sagt goddag og farvel til personalet. Dette er en rigtig god måde at starte samt slutte 
en dag på. Så har vi også en mulighed for at have overblik over, hvem der er her, og hvem der er 
gået. Det er også meget vigtigt, at I husker at fortælle, hvis det er en anden, der henter Jeres barn, 
da vi ikke må udlevere børnene til andre end dem, der er aftalt. 

Hvis du/I skifter arbejde, adresse, mail eller telefonnummer, er det vigtigt, at vi får det at vide, 
så vi har mulighed for at få fat i dig/jer, samt du/I skal få tilrettet det i FAMLY under barnets 
stambog. 
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I Eventyrlunden har vi børnetid: 

Dette har vi gjort for at sætte kerneydelsen i centrum, så vi som personale får mest mulig tid til 

det pædagogiske arbejde med børnene uden, at børnene oplever afbrydelser. 

Telefonen vil selvfølgelig blive besvaret i institutionens åbningstid, men i tidsrummet fra:   

 9.00/9.30 til 12.30 er der børnetid, hvor I som forældre som udgangspunkt måske ikke lige 
kan tale med en medarbejder fra jeres barns stue. I kan altid sende en besked over FAMLY 
så ser personalet dette i løbet af dagen. 

 Som forældre er I koblet på FAMLY, et system, hvor I som forældre kan følge med i barnets 
søvnrytme, bringe/hente situationen samt I løbende kan modtage små hverdags 
fortællinger fra jeres barns aktivitet/dag i huset fra stuen. I kan også modtage billeder i ny 
og næ. Ledelsen vil jævnligt sender info ud via FAMLY. 

 Hvis det er nødvendigt at kontakte stuerne i tidsrummet 9.00 til 12.30 kan I ringe på 
telefonnr. 61106614/41318735 eller maile til la@eventyr-lunden.dk. 

Har I spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede. 

Nogle af vores telefoner i huset er trådløse og kan måske forveksles med mobiltelefoner, men 
personalet har ikke egne mobiltelefoner i arbejdstiden, kun efter aftale med ledelsen. 

Det vil kunne opleves at personalet i forbindelse med børnenes formiddags og eftermiddagsfrugt 
medbringer en kop kaffe/te på stuen. 

Som udgangspunkt holder vi lukket de dage, som er beskrevet nedenfor.  

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag og mellem jul og nytår samt en fredag i april 
til en pædagogisk dag. 

d. 24. december – 1. januar begge dage incl. 

 
Årshjul/Temadage ud fra læreplanen i Eventyrlunden 

Se mere om årshjulet på vores hjemmeside: www.bv-eventyrhuset.dk  

Legetøj 

I børnehaven er der legetøjsdag den første fredag. Det vil sige, at her er det ok, at børnene har 
noget legetøj med hjemmefra, men det er på eget ansvar (altså forældrenes), hvilket betyder, at 
personalet ikke bruger ressourcer på at lede efter bortkommet legetøj, da vi gerne vil bruge vores 
tid på børnene i stedet. 
Personalet i Eventyrlunden, har valgt kun at have legetøjsdag 1 fredag i hver måned, hvor vi i vores 
pædagogik har valgt en ”fri” legedag for børnene. Dette er ikke for at være usamarbejdsvillige, 
men vi gør det af pædagogiske grunde, som er følgende: 

mailto:la@eventyr-lunden.dk
http://www.bv-eventyrhuset.dk/
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 Det skaber mange unødvendige konflikter i løbet af dagen, mellem børnene og de voksne, 
idet personalet ofte beder om, at børnene lægger det ud i garderoben. 

 Børnene køber sig venner, ved det legetøj de evt. medbringer. 

 Børnene bruger meget af deres tid/dag i bhv, med at passe på deres legetøj. 

 Børnene bliver meget kede af det, når legetøjet går i stykker. 

 Legetøj som solbriller, sminke, nøglesnore (key-hanger), mobiltasker m.m. forstår vi også 
som legetøj. Dog har vi fuld forståelse for, at barnet har solbriller med i sommerperioden. 

Vi håber på jeres forståelse og opbakning til ovenstående. 

Tøj i garderoben 
 

Da vi er en institution, der vægter udelivet, skal Jeres barn have overtøj samt fodtøj, der passer til 
årstiden, hvilket kan betyde 2-3 forskellige slags fodtøj. 

Barnet skal have minimum 2 sæt skiftetøj liggende og husk, at vi i perioder har en del vand på 
legepladsen, som der gerne må leges med, hvilket kan betyde meget skiftetøj. 

Vi vil bede jer forældre om at hjælpe med at holde orden på jeres barns plads, da det ellers hurtigt 
kan blive kaotisk for børnene at finde eget tøj, sko m.m. 

Eventyrlunden har næsten intet skiftetøj, så det er VIGTIGT, at der ALTID er skiftetøj. Tænk på at 
det ikke er rart for jeres barn ikke at kunne får rent/tørt tøj på, hvis det har haft et uheld eller er 
blevet våd. 

Det er endvidere vigtigt, at der er navn i tøj samt fodtøj!!! Selvom vi efterhånden lærer en del af 
tøjet at kende, er det umuligt for os at have styr på det hele…, så hjælp os med at kunne hjælpe 
jeres barn. 

På grund af kvælningsfare vil vi gerne bede jer om ikke at sende halstørklæder med, men i stedet 
evt. købe en halsedisse til den kolde tid. Af samme grund vil vi også gerne bede jer om at fjerne 
snore fra barnets tøj.  

Brug af smykker 

Hvis I som forældre vælger, at jeres barn skal have smykker på i institutionen, kan vi ikke tage 

ansvaret for, om det bliver væk, går i stykker eller lign. 

Halskæder skal være i et materiale, der kan springe eller knække, hvis barnet skulle komme til at 
hænge fast i et eller andet. Lædersnore og fiskesnøre må ikke anvendes. Øreringe skal sidde tæt 
ved øret, altså minus hængeøreringe.  

Kost i Eventyrlunden 

Alle børnene får en sund og nærende kost serveret fra vores køkken. Vi følger kost- og ernærings 
rådets anbefalinger. 



6 
 

Vi er opmærksomme på, hvor meget den rigtige kost betyder for barnets trivsel, sociale relationer, 
humør og indlæringsevne.  

Solpolitik 

I Eventyrlunden har vi en solpolitik, som i kan læse mere om på vores hjemmeside. 

Samtaler 

I det daglige vægter vi højt at give tid og plads til en snak med forældrene, ligesom vi står til 
rådighed med råd og vejledning. Hvis det er mere end ”bare en snak”, skal der aftales en tid med 
personalet på stuen. For os er det vigtigt, at der er en åben og ærlig dialog forældre og personale 
imellem, så vi i fællesskab kan skabe de bedste betingelser for jeres barns trivsel og udvikling. 

Når barnet starter i institutionen tilbydes følgende samtaler:  

 Startsamtale inden barnet starter 

 3 – 6 mdr. samtaler hvis det ønskes 

 Års samtaler hvis det ønskes 

 Overleveringssamtale fra vuggestue til børnehave, internt i Eventyrlunden 

 For børnehavebørnene er der en skoleparathedssamtale, der erstatter den sidste års 
samtale. 

Der vil blive afholdt forældremøder 1 – 2 gange om året. 

Sygdom 

Af hensyn til barnets trivsel og smitterisiko modtager vi kun barnet i institutionen, hvis det er rask. 
Det lyder indlysende, men vi oplever indimellem, at forældre kommer i institutionen med deres 
”næsten raske barn”. Dette er ikke ok, hverken for jeres barn, andres børn eller os. 
Sundhedsstyrelsen har følgende hovedregel som vi følger: 

”Syge børn må ikke møde i institutionen. Et barn med smitsom sygdom må først komme i 
institutionen, når det ikke smitter længere! Barnet er rask, når det på sædvanligvis kan klare at 
opholde sig i institutionen, dvs. at det skal kunne klare at deltage i de aktiviteter det plejer, uden at 
det kræver særlig pasning! ”. 
 
En feberfri dag derhjemme er ikke noget krav, men en rigtig god ide samt en god sikkerhed for, at 
barnet er klar til at tage af sted igen. 
Vores del i dette med smitte og sygdom er selvfølgelig vores hygiejne: 

- Vi vasker hænder ofte og med sæbe 
- Vi lufter ofte ud 
- Vi bestræber os på at komme ud hver dag 
- Vi sender syge børn hjem 

Sygdom kan vi ikke forhindre, men vi kan samarbejde om at minimere omfanget! 

Hvis barnet har behov for lægeordineret medicin og det er nødvendigt at medicinere barnet, mens 
barnet er i institutionen, gør vi naturligvis gerne det under følgende forudsætninger, hvis: 
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Medicinen er ordineret af en læge 
Medicinen opbevares i original emballage forsynet med dato, barnets navn og tydelig 
doseringsvejledning. 

Andre oplysninger 

Retningslinjer for manglende betaling.  

Ved betaling for pasning af børn i Eventyrlunden betales der den 1. i mdr.  
Ved manglende betaling, kommer der en opgørelse for dette, fra ACCOUNTOR ca. midt i mdr. I 
den forbindelse vil lederen tage kontakt til de forældre det drejer sig om, for at finde ud af, hvad 
årsagen evt. kan være og her få aftalt det videre forløb. Er man som forældre i en situation, hvor 
man af en eller anden årsag ikke kan betale, kan der laves en aftale om at afdrage det skyldige 
beløb. Der udarbejdes en skriftlig aftale på dette, som underskrives af forældre og lederen.  
Skulle det ske at aftalen ikke bliver overholdt, vil det i yderste konsekvens betyde, at barnet kan 
blive udmeldt. Enhver manglende betaling bliver offentliggjort for formanden og næstformanden 
for bestyrelsen i Eventyrlunden.  
 

Ferieafholdelse for dit barn 
 
Bestyrelsen og personalet i Eventyrlundens holdning og stillingtagen til afholdelse af 4 ugers ferie 
for børn, der er indmeldt i Eventyrlunden. 

 Når et barn går i Eventyrlunden, har vi en holdning til, at børn også har brug for at holde 
sommerferie sammen med deres forældre. I løbet af et år, skal barnet holde mindst 4 
ugers ferie, hvoraf de to uger skal være sammenhængende og ligge i ferieperioden.  

 De sidste 14 dage kan forældrene vælge at tage som enkelte dage samt de dage 
institutionen holder lukket. Dette gør vi mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi 
Himmelfartsdag.  

 Forældre som pt., er arbejdsløse holder ligeså 14 dages ferie sammen med deres 
barn/børn. Hvis de får arbejde i ferieperioden, kommer forældrene bare med børnene, hvis 
dette skulle ske.  

 De børn, som af den ene eller anden årsag har det bedst med at komme i institutionen, er 
noget personalet vender med lederen og efterfølgende selv afklarer på stuen og i samråd 
med forældrene, hvordan det er bedst for barnet. Dette kan også være i samråd med 
sagsbehandleren, PPR m.fl.  

  
Vores holdning til, når forældre ”nedgør/skriver” grimt om personalet og huset på FB: 

 Ledelsen og bestyrelsen blev enige om, at dette kan man ikke forhindre, men vi opfordrer 
til, at man tager kontakt til personalet og ledelsen i huset, hvis man evt. er uenig i nogle 
synspunkter m.m. Dialog er vigtigt for et godt samarbejde og dette kan ikke løses på sociale 
medier. Hvis der skrives direkte om ansatte i huset, kan dette blive betragtet som en 
overtrædelse og vil i givet fald blive retsforfulgt.   
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Eventyrlundens telefonsystem: 
 

Du/I kan altid ringe på Eventyrlundens nr. 6110 6614 eller på Eventyrhusets hoved nr. 4131 8735 
 
Fra 9.00 til 13.00 har vi børnetid, som vi prioritere højt på stuerne, her kan I ringe på ovenstående 
nr. Som forældre kan I ligeså sende en besked via FAMLY direkte til stuen, om barnet holder fri er 
syg mv. Har I meget/akut brug for at tale med personalet på stuen, kan I ringe direkte til barnets 
stue. Se nedenstående nr. for de enkelte stuer:  
 
Nr. på de enkelte stuer er fordelt på følgende måde, så I skal være obs. på, hvilken stue jeres 
barn er på: 
 
Eventyrskoven bhv., har mobil nr. 2199 0553 (i opstarten er vug. og bhv. på samme stue) 
Eventyrhøjen, bhv., har mobil nr. tilgår  

Eventyrgrotten vug., har mobil nr. tilgår  

 
Afdelingsleder Lene direkte: 6110 6614 eller Leder Gitte direkte: 2048 0426 

 

Retningslinjer for brugen af FAMLY for forældre i Eventyrlunden 
 

Eventyrlunden har nogle retningslinjer for brugen af FAMLY for jer forældre. Vi synes alle, at det er 
en god ide og en nem løsning med FAMLY, men vi ønsker ikke, at det skal blive en ”tidsrøver” for 
personalet. Vi håber ligeså, at I vil respektere dette og derudover føre en sober snak på FAMLY 
samt at I vil komme til personalet og ledelsen, hvis I har noget i vil drøfte. Og tænker det er I gode 
til og blive endelig ved med det .  Husk FAMLY er ikke en Facebook side. Ud fra erfaringer har vi 
valgt følgende muligheder for jer forældre som vi håber I bakker op omkring: 
 
FAMLY kan I som forældre anvende på følgende måde: 

 Af sikkerhedsmæssige årsager, er det kun jer forældre, der må tjekke ind og ud på FAMLY. 
Børnene må ikke. Grundet dette er, at der desværre er børn som er blevet tjekket ud, 
selvom de fortsat er i huset.  Dette håber vi som ledelse, at I har forståelse for og bakker op 
omkring. 

 Jeres barns stamkort på FAMLY er vigtigt, at I sørger for er opdateret. 

 Det er på FAMLY I skal melde ferie, fridage og sygdom. 

 Hvornår jeres barn/børn sover i løbet af dagen. (Gælder vuggestuen) Hvis det er et behov i 
bhv, så tal med personalet på stuen, så kan der laves aftaler herom. 

 I må meget gerne og løbende sørge for at jeres barn/børns stamkort er opdateret med 
relevante oplysninger. Se under barnets stamkort. I behøver ikke skrive de sidste 4 cifre i 
barnets cpr.nr. 

 Personalet noterer som udgangspunkt ikke på FAMLY, når de skifter jeres barn. Hvis der er 
nogle bekymringer i forhold til, hvordan jeres barns mave fungerer, kan der laves aftaler 
med personalet på stuen. Vi vil hellere bruge tiden med jeres kære børn  

 Hvis I, i løbet af dagen ændrer på barnets afhentning, skal I også gå ind i barnets stamkort 
under kalender. Her kan I rette og ændre tidspunkt samt hvem der evt. i stedet for henter. 
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 Personalet på stuerne vil ligge billeder på skærmene på gangen, men benytte FAMLY hvis vi 
vil sende et lille øjebliksbillede af jeres barn, hvis det f.eks. har været en ”træls” morgen 
eller andet. 

 Personalet vil løbende lave små korte skriv fra de aktiviteter barnet har været en del af i 
løbet af dagen. 

 I kan som forældre ikke hente billeder fra FAMLY idet deres system pt., ikke er opsat til 

dette. I skal fortsat benytte den kode I får til at hente billeder fra skærmene. Husk at koden 

løbende opdateres/ændres. Dette sker som oftest i de perioder, hvor der er mange børn, 

der skal i skole. 

 Plan for aktiviteterne hver måned, sendes ud fra ledelsen samlet til de enkelte stuer. 

 Ledelsen vil løbende sende info mv., via FAMLY fremover. 

 Som forældre kan I altid kontakte ledelsen via FAMLY. Jeg svarer så hurtigt jeg kan 

 Fra kl. 17.00 kan I ikke få kontakt til personalet, hvis I har spørgsmål. De holder fri 

Håber vi får et godt samarbejde omkring brugen af FAMLY. 
 

Hilsen 
Ledelsen, bestyrelsen og personalet. 

Eventyrlundens valgmoduler: 

 

Bestyrelsen og personalet har besluttet, at I som forældre har mulighed for at tilvælge tre 

modulordninger, men dog med visse begrænsninger på modul 30 og 37 timer. Modul 30 og 37 

timer, er for de forældre der går på barsel eller har orlov. Grunden til, at vi har valgt dette er, at vi 

gerne vil prioritere flere varme hænder i det daglige.  

I har mulighed for at tilkøbe 1 time ekstra fra 17.00 – 18.00 og med en dags varsel.  
 

Tilvalgsmodulerne er følgende:  
1. 30 timers modul. 
2. 37 timers modul. 
3. 47,5 timers modul. 

 

Rammer for modulet med de 30 timer: 
Modul 30 timer ligger i et fast tidsrum fra 7.30 til 13.30.  

Rammer for modulet med de 37 timer: 

En 37 timers uge vil i praksis betyde at: · Alle 5 dage i ugen skal indgå i de 37 timer. · Når modulet 
er aftalt, er det forældrenes ansvar at overholde og administrere timerne og sikre sig, at de ikke 
bruger flere timer. Hvis dette ikke overholdes, har lederen kompetence til at gøre opmærksom på 
problemet og få aftalen bragt på plads eller sætte barnet op på modul 47,5 timer. Dette vil ske ved 
tredje advarsel. · Med en dags varsel kan i vælge 47,5 timers modulet. 

Rammer for modulet med de 47,5 timer: 

En 47,5 timers uge vil i praksis betyde at: Alle 5 dage i ugen, skal indgå i de 47,5 timer. Når 
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modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at overholde og administrere timerne og sikre sig, at 
de ikke bruger flere timer. Hvis dette ikke overholdes, har lederen kompetence til at gøre 
opmærksom på problemet og få aftalen bragt på plads. Overordnede rammer for modulerne: 
Bygger på tillid og åbenhed, hvor dialog er det væsentligste grundlag for administration af 
modulordningen – og for samarbejdet mellem institutionen og forældre.  

Vi kører med de samme takster som Eventyrhuset og de forskellige moduler og nærmere 
information omkring dem, kan findes på eventyr-husets hjemmeside. 

 

Overordnede rammer for modulerne: Bygger på tillid og åbenhed, hvor dialog er det væsentligste 
grundlag for administration af modulordningen – og for samarbejdet mellem institutionen og 
forældre. 
 

Traditioner 
 

Fastelavn: Hvert år holdes der traditionen tro fastelavn for alle børn i Eventyrlunden, alle stuer er 

hjemme denne dag.  

For de yngste børn i vuggestuen vurderer personalet, hvem der vil få noget ud af, at være med til 

at ”slå katten af tønden”, da det kan virke voldsomt for dem at deltage. Personalet har ansvaret 

for, at gøre aktiviteten passende i tid, således at der vil blive åbnet for tønden, når børnene ikke 

kan koncentrer sig længere. Dette for at sikre, at det bliver en god oplevelse for alle. 

Vi vil op til dagen øve fastelavnssange, pynte med fastelavnsting og male tønder.  

De børn, der har lyst kommer udklædte i børnehave den dag, der afholdes fastelavn.  

Om formiddagen slår vi katten af tønden, hvor der for hver tønde der slås ned, kåres en 

kattekonge og en kattedronning.  

I tønden vil der være lidt mundgodt til hvert barn.  

Om eftermiddagen slutter vi dagen af med en fastelavnsbolle leveret af køkkenet. Dette vil være 

dagens eftermidddagsmad sammen med lidt frugt.  

 

Kunst/Fernisering: Vi har kunsttema på stuerne (vug/bhv), som munder ud i en 

udstilling/fernisering, hvor forældrene kan komme og se hvad vi har lavet. Ferniseringen er åbnet 

hele dagen fra 6.00 til 17.00.  

 

Vi finder påskeharen: Dette er en tradition, der ligger sammen med påsken, hvor dagen går ud på, 

at hver stue går ud og leder efter påskeharens rede. Når børnene finder rederne, får de hvert et 

påskeæg som haren har været så sød at ligge frem til os. Vi snakker om påskeharen, om hvordan 

den ser ud og prøver om vi kan finde den. Børnene har også mange spørgsmål om hvorfor den 

 

 

Påskefrokost: Vi dækker et fint påskebord på stuerne. Køkkenet laver påskefrokost til os.  
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Bedsteforældredag i maj: Bedsteforældre vil blive inviteret til at komme og plante en blomst 

sammen med barnet. De medbringer en blomst, bærbusk eller frugttræ som de sammen med 

barnebarnet, planter i krukker eller bede på legepladsen. Der hygges på legepladsen og der 

serveres kaffe, te og kage. Kan bedsteforældre ikke deltage kan et andet familiemedlem tilmeldes. 

Der må desværre kun deltage max 4 voksne pr. barn, grundet vi ellers kan blive rigtig mange. 

 

Sommerudflugt: Vi tager på sommerudflugt sammen, hvor vi bliver enige om et udflugtsmål så 

som Madsby Parken eller skov/stranden. Personalet vurderer, hvilke børn, der skal med ift. at få 

noget ud af turen. Til eftermiddagsmaden får børnene en is. 

 

Årlig Sommerfest: Eventyrlunden holder sommerfest hvert år medio juni, altid en fredag fra 

14.30-17.00.  

1-2 personale er med til at arrangere festen. Vi modtager meget gerne ideer fra forældre:)  

Festen foregår på vores legeplads, som bliver pyntet op og vi håber på solskinsvejr. Ellers er der 

altid en plan B.  

Der bydes velkommen, hvorefter børn og forældre kan gå rundt på legepladsen og deltage i 

diverse aktiviteter m.m.  

Der er mulighed for at købe kaffe, te, juice og popcorn m.m. Vores faste band ”Mette og Anders” 

optræder med sang og musik. En rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der er stemning og snak mellem 

forældre, børn og personale.  

 

Vi finder julemanden: Traditionen tro får hver stue besøg af julemanden først i december.   

Julemanden vil besøge hver stue, hvor han har en sæk over skulderen fyldt med de lækreste 

chokoladejulemænd samt en gave til stuen. Men inden han deler ud af godterne, beder han 

børnene synge en julesang eller to.  Efter en hyggelig stund siger vi farvel til julemanden. Han skal 

videre til andre børnehaver og ikke mindst tilbage til Nordpolen for at lave julegaver til alle 

børnene.  Herefter spiser vi risengrød på stuen.  

 

Juletræsfest: Vi holder det den første uge i december. Juletræet er pyntet og festen starter kl. 

16.15 til ca. 17.15. Der bliver budt velkommen og vi danser omkring juletræet og synger en 

julesang, hvorefter vi kalder på julemanden. Han kommer ind med sin julesæk og deler en 

chokoladenisse ud til alle børnene, hvorefter vi danser om juletræet sammen med julemanden og 

synger en nissesang. Der bliver serveret æbleskiver, kaffe, the og saftevand.  

 

Julefrokost: Vi pynter et fint julebord på stuen med dug og servietter samme med børnene. 

Køkkenet laver julefrokost til os. 

 

Høstfest: I september måned holder vi i Eventyrlunden høstfest. Nærmere herom tilgår.  
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Overnatning i børnehaven for storegruppen: De kommende skolebørn overnatter hvert år i 

september måned fra fredag til lørdag.  

Der kommer en indbydelse ud til forældrene i starten af september og et opslag med en menu, 

hvor forældrene kan skrive på, hvad de tager med til fredag til aftensmad.  

Børnene bliver i institutionen fredag. Om eftermiddagen tager vi i Mads Byparken og griller eller 

laver mad i huset/bålhytten. Ligeså er der en skattejagt 

Lørdag Kl. 9.00 er der morgenmad, hvor alle forældre er velkomne. Der er tilmelding på 

grupperne.  

 

Afslutning for de kommende skolebørn: I maj måned i tidsrummet fra 17.30 - til ca. 19.30 bliver 

forældre for de kommende skolebørn inviteret til afslutning i børnehaven sammen med deres 

barn.  

Denne aften har vi valgt kun at invitere forældre og ikke søskende, da det er det kommende 

skolebarn, der er i centrum.  

I skal medbringe en ret og drikkevarer og service, til det antal I kommer og som stilles på bordet 

som en buffet` Der vil være overrækkelse af diplomer samt fælleslege på legepladsen eller på 

stuen i børnehaven afhængig af vejret.  

 

 

Adresse: 

Eventyrlunden 

Skansevejen 54 

7000 Fredericia. 

TLF: 6110 6614  

Mail.: la@eventyr-lunden.dk  

 

 

 

Udarbejdet januar 2022 og vil løbende blive opdateret ved evt., nye tiltage mv. 
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