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Garderobeforhold 

 
Fysisk børnemiljø 
 
Alle børn har hver deres plads i garderoben, hvilket markeres med et navneskilt. Hver plads 
indeholder bænk, knager, hylde med rum og kurv. I de fleste af grupperne er der flere 
gaderobepladser end der er børn. Derudover har hvert barn en kurv eller pose, hvor deres skiftetøj 
bliver opbevaret. Det er forældrenes opgave at sørge for, at disse altid er fyldt op. Desuden råder 
Stjerneblomsten over noget låne-/skiftetøj og sko både til indendørs og udendørs brug i det 
tilfælde, at forældrene har glemt noget. 
      Der er dagslys i alle garderober, lyset kommer ind via glasparti i døren, vinduer og 
ovenlysvindue. Desuden er der lamper, som i de mørke timer giver god sigtbarhed uden at være 
for skarpe. I de garderober, hvor det er blevet vurderet nødvendigt, er der troldtekt i lofterne for 
at sænke lydniveauet.  
 
Hygiejne 
 
Garderoben bliver rengjort en gang dagligt med støvsugning, gulvvask og desinfektion af 
kontaktpunkter. 
      Vi har ikke nogen tørreskabe, så hvis der er meget vådt tøj, beder vi forældrene om at tage det 
med hjem til tørring. Fredag når vi går på weekend, skal forældre tømme deres barns rum for alt.  
 
Æstetik – sanseoplevelse 
 
Alle navneskilte har deres eget motiv og er håndskrevne. Over dørene til stuerne hænger der også 
et håndmalet skilt med stuens navn. I vuggestuen er der hængt uroer op i loftet, og på væggene 
er der motorisk legetøj i børnehøjde. Kurven på børnenes pladser er fletkurve af naturmaterialer, 
som skaber en hyggelig stemning. I hver garderobe er der en kridttavle, som medarbejderne kan 
skrive informationer på til forældrene. Ved særlige lejligheder, som årstidsfester og fødselsdage, 
pyntes garderoben med blomster, krystaller, stearinlys og klæder, så børnene ved at det er en 
helt særlig dag, allerede når de kommer ind i garderoben.  Stuerne kan til tider have plancher 
oppe med billeder fra hverdagen og de seneste årstidsfester. De hænger i børnehøjde, så børnene 
kan vise deres forældre dem og fortælle. Alle vægge er malet i afdæmpede varme farver. 
      Der er en generel oplevelse af en hyggelig og varm atmosfære i garderoben, og indretningen 
gør det overskueligt for både børn og voksne. 
 
Psykisk børnemiljø 
 
Der er generelt en god stemning i garderoben. Alle børn ved hvad de skal, og der er altid voksne 
til stede. I børnehaven kan det indimellem blive en smule kaotisk, hvis for mange børn kommer 
ud på samme tid. Nogle børn har svært ved at koncentrere sig om at tage tøj på, hvis der er for 
mange andre børn. Da har vi mulighed for, at de kan tage deres tøj på inde på stuen eller ude ved 
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håndvaskene. Endelig er det også muligt at dele garderoben op med de rumdelere, vi har, så 
hvert enkelt barn skal forholde sig til færre børn. Børnenes tøj hænger så lavt, at de selv kan nå 
både at tage det ned og hænge det op igen. Vi har en del sange, som vi synger mens børnene 
tager tøj på, og de børn der bliver først færdige, får lov til at lege med snurretoppe, indtil den 
første voksne er klar til at gå ud. De store børn er gode til at hjælpe de mindre, hvilket begge 
parter ”vokser” af. I vuggestuen sørger stuerne for at gå ud forskudt, så der kun er en gruppe i 
garderoben ad gangen. Der er altid sat god tid af til at hjælpe børnene i tøjet. De børn, der bliver 
først færdige, kan lege med det motoriklegetøj der sidder fast på væggen, i ventetiden indtil de 
skal ud i haven. 

 
    

Læringsmiljø 
 
Der er stort fokus på at hjælpe børnene til at blive selvhjulpne både i børnehaven og vuggestuen. I 
børnehaven er der også fokus på, at børnene kan hjælpe hinanden indbyrdes. Det kræver, at der 
er tid og nærvær fra de voksne. Det er derfor vigtigt for os, at garderoben ikke bare bliver en 
mellemstation, men et vigtigt læringsfelt. Vi arbejder også med piktogrammer i perioder, når der 
er nogle børn der har særligt brug for det. I vuggestuen bliver der altid sunget den samme sang, 
før de skal ud i garderoben, så alle børnene er klar over, hvad der nu skal ske. I børnehaven sluttes 
sanglegen med, at vi i kredsen taler om, hvad for noget tøj vi skal have på i dag. Ind imellem er der 
et barn der får lov at gå udenfor for at se hvordan vejret er. Dernæst bliver der hængt 
piktogrammer op (i de perioder hvor vi gør det). Udover, at børnene lærer at tage deres overtøj af 
og på, lægger vi også meget vægt på, at børnene lærer at hænge tøjet op på deres plads og stille 
deres fodtøj pænt, så der altid er så ordenligt og overskueligt som muligt i garderoben. Desuden 
øver børnene også her at vente på tur til at få hjælp, at fokusere på det, de er i gang med, og at 
hjælpe en ven, der har brug for det. 
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Forbedringer 
 
Det er til stadighed vigtigt at holde fokus på oprydning i garderoben, både for børn, forældre og 
medarbejdere. Vi er ved at undersøge, om der skal troldtekt op i alle garderober. 

 
 
Stuer 
 
 
Fysisk børnemiljø 
 
I børnehaven, skovgruppen og familiegruppen er alle stuer et stort rum, der indeholder køkken, 
spisepladser, legeområder og frit gulvareal. Derudover er der i de fleste stuer trapper, der fører op 
til en hems, der fungerer som fødselsdagsrum. Trapperne er kun tilgængelige ifølge med voksne. 
På nogle af stuerne er der tilstødende små legerum med huleagtig atmosfære. 
      Alle stuer er meget rummelige. Der er højt til loftet, og der er store vinduespartier samt 
terrassedøre med udsigt til haven. Der er på hver stue to spiseborde med tilhørende juniorstole til 
spisesituationer, tegne/male og leg ved bord. Legeområder er afgrænset med små rumdelere, der 
er flytbare, hvorved det også er muligt i løbet af dagen at ændre på legeområdernes placering. 
Derudover er der et stort frit gulvareal, hvor børnene kan samles i kreds til enten eventyr eller 
sangleg. I de fleste af stuerne er der sat troldtekt i loftet for at dæmpe lydniveauet. De fleste 
vinduer kan åbnes, og på to af stuerne er der ovenlysvinduer, der kan åbnes, så der skabes en 
bedre luftcirkulation. I en enkelt stue er der genvex. På to af stuerne er der desuden monteret 
luftfriskere, der filtrerer luften ved hjælp af kulfiltre. 
      I vuggestuen er alle stuerne indrettet med et stort bord med højstole tilhørende hvert enkelt 
barn. Afhængigt af stuen størrelse er der endvidere et stort eller lille køkkenområde. Der er frit 
gulvareal til leg, og i to af grupperne er legområderne delt op i to rum. Stuerne har store 
vinduespartier samt en terrassedør, der vender ud mod børnehavens have. I de grupper der er delt 
op i to rum, er der mulighed for at lukke helt eller delvist af mellem rummene. Alle rum er lyse, og 
der er mulighed for at åbne både terrassedøre og vinduer. Hele vuggestuen har installeret genvex. 
Desuden er der på alle stuer gardiner for de store vinduer, som har en støjdæmpende effekt. Alle 
stuer har trægulv og møblerne ligeså af massivt træ. 
 
Hygiejne 
  
Alle stuer i både vuggestue og børnehave bliver rengjort en gang dagligt med støvsugning og 
gulvask samt desinficering af kontaktpunkter. Alle stuer inkl. inventar og legetøj bliver løbende 
vedligeholdt eller udskiftet. 
 
Æstetik – sanseoplevelse 
 
Alle stuer er indrettet på en måde, som skaber en hjemlig atmosfære. Væggene er malet i 
afdæmpede varme farver, som stimulerer barnet til at finde ro og tryghed. Da al mad bliver lavet 
på stuerne, vil børnene hver dag møde ind til duften af den mad, de skal have den pågældende 
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dag. Inventaret, som er lavet af træ, er som oftest ikke malet og fremstår derfor i sin naturlige 
farve i de fleste tilfælde. Vores legetøj er lavet af mange forskellige naturmaterialer såsom uld, 
silke, træ og metal, så barnets følesans bliver stimuleret alt efter, hvilket materiale de rører ved. 
På alle stuer er der pyntet op med farvede bomuldsklæder, der udskiftes efter årstiderne. Der er 
ligeledes små hylder eller borde, hvor der bliver etableret små årstidslandsskaber. Al pynt og 
farver er inspireret af, hvad der sker udenfor i naturen, og af de årstider vi fejrer i årets løb. Nogle 
af landskaberne er udelukkende til pynt, hvorimod andre er lavet i børnehøjde, og som børnene 
kan få lov at røre og lege med. 
 
Psykisk børnemiljø 
 
Alle børn bliver modtaget af en voksen i døren. De voksne på stuen hilser pænt på forældrene, og 
der videregives relevante beskeder. Børnene siger farvel til deres mor eller far og vinker derefter 
til sine forældre sammen med den voksne. De voksne er til stede på stuen sammen med børnene 
og ordner fortrinsvis praktiske opgaver i umiddelbar nærhed af børnene, hjælper børnene ind i en 
leg, giver omsorg, tryghed og trøst i det omfang, der er brug for det. De voksnes praktiske 
gøremål tjener som inspiration til børnenes leg. De forskellige legeområder indbyder til, at tre – 
fem børn leger hvert sted. De voksne sørger for at sammensætte børnene i forhold til at styrke 
venskaber, relationer og udviklingsmuligheder for det enkelte barn. Når konflikter børn imellem 
opstår, drages der omsorg for alle involverede parter både de udøvende og forurettede. Der er 
fokus på at italesætte børnenes følelser og på at øve en begyndende forståelse af andre børns 
følelser og reaktioner.  
 
Læringsmiljø 
 
I vuggestuen er der indrettet med sofa, puder, pult, borde og stole, som alt sammen er til 
børnenes udvikling af deres grovmotorik. Det meste legetøj er delt op i forskellige kurve, som er 
tilgængelig for de voksne, hvorfra de kan vælge det til børnene, som giver den ønskede 
udfoldelsesmulighed og læring.  Alle stuer har mulighed for at dele børnene op i forskellige rum, 
således at der bliver større mulighed for fordybelse og ro for det enkelte barn. Når legetøjet skal 
på plads, synger de voksne en lille oprydningssang. Det er en del af stuens daglige rytme, og 
derved ved børnene, hvad der nu skal ske, og deltager aktivt i oprydningsprocessen. 
      I børnehaven er stuen som tidligere nævnt indrettet med små legerum afgrænset af rumdelere 
med klæder på. Hvert rum indeholder forskellige legemuligheder såsom køkken, klodser, biler, 
årstidslandskab, dukker, bøger. Desuden er der i det store rum mulighed for at lege med 
udklædning, bygge hule, lave en stor togbane, keglebane eller forhindringsbane. Der er ved et 
bord mulighed for at sidde og tegne, klippe eller lege med modellervoks. 
      Der er i de fleste køkkener mulighed for at træde et trin op på den ene side af køkkenbordet, så 
børnene kan deltage i klargøring af maden, vaske op, eller anden aktivitet, som de voksne laver i 
køkkenet. Stuerne indbyder således til mange forskellige former for leg. For eksempel den vilde 
leg som forhindringsbanen, der kan fylde det meste af stuen, eller den mere rolige og fordybede 
leg, som kan foregå i køkkenet eller ved tegnebordet, eller den fantasifulde/rollebaserede leg, der 
kan foregå med udklædning og hulebyggeri. 
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Forbedringer 
 
Stuerne skal løbende vedligeholdes, og det kan overvejes om der løbende skal mere troldtekt op 
på stuerne. 
 

 

Toiletter og puslerum 
 
 
Fysisk børnemiljø 
 
Til hver gruppe i børnehaven samt til familiegruppen hører to toiletter og et puslebord. Der er fire 
håndvaske i børnehøjde. Desuden er der hylder med plads til skiftetøj, bleer mm.  
      I vuggestuen er der pusleplads til hver gruppe samt et lille toilet og mulighed for brug af potter. 
I hvert puslerum er der en håndvask i voksenhøjde, og i det ene rum er der også en i børnehøjde.  
 
Hygiejne 
 
Alle toiletter og puslerum rengøres efter brug, og alle skraldespande tømmes en gang dagligt. 
Efter hver skiftning desinficeres den brugte puslepude. Vi bruger engangshåndklæder af 
genbrugspapir. Alle børnehavebørn vasker hænder efter toiletbesøg. I nogle grupper har de en 
’håndvask-sang’, der kan synges imens hænderne vaskes. 
 
Æstetik – sanseoplevelse  
 
Vi bruger mild, skummende calendula håndsæbe, som er nem for børnene at fordele på 
hænderne, og som samtidigt giver en dejlig duft. 
      Toiletter og puslerum er malet i sarte nuancer, og der lægges vægt på at der er pænt og 
ryddeligt. På børnehavens samt familiegruppens toiletter med tilhørende puslebord, kommer der 
dagslys ind gennem et lille vindue. I området med håndvask og ventebænk kommer der lys ind 
gennem vinduer og glasparti i dør. 
 
Psykisk børnemiljø 
 
I børnehaven går børnene ud til toiletterne på faste tidspunkter: Før de skal ud i haven samt før og 
efter maden. Der er en kultur omkring, at man sidder på ventebænken i gangen og venter på, at 
det bliver ens tur til at komme på toilet. Ofte synger den/de voksne sange eller laver fingerlege for 
at skabe ro i ventestunden. Barnet, der sidder på toilettet, bestemmer selv om døren derind skal 
være lukket eller åben. 
      I vuggestuen er der ofte to - tre børn med ude i puslerummet, når der skal skiftes ble eller øves 
toiletbesøg. Et barn bliver skiftet, mens et andet sidder ved siden af og kigger i en bog eller leger 
med lidt legetøj. Det tredje barn kan evt. øve sig i at sidde på toilet. Den voksne har stort fokus på 
nærkontakt og tryghed, når barnet skal skiftes, og dette underbygges ofte af samtale og sang. 
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Læringsmiljø 
 
Det at have flere børn med på toilet/i puslerum ad gangen inspirerer de børn, der endnu ikke er 
renlige, til gerne at ville prøve at sidde på toilet. Hvert barn får den tid, det skal have, på toilettet 
og i børnehaven er papirdispensere sat op, så børnene selv kan nå og dermed øve sig. 
 
 
Forbedringer 
 
Der er mulighed for forbedringer i det æstetiske: Hvad ser barnet, når det sidder på toilettet eller 
ligger på puslepuden?  
      Der er grundlag for bevidstgørelse af det potentiale, der er for læringsmiljøet. For eksempel 
om, hvilke pædagogiske tiltag der støtter op om ro og selvhjulpenhed på toiletter/puslerum. 
 
 

 
Spisepladser og måltider 
 
 
Fysisk børnemiljø 
  
I alle grupper er der et - to spiseborde med juniorstole og/eller højstole. Hvert enkelt barn har 
plads omkring sig, og på alle stole er der indbygget fodstøtte. Servicen i Stjerneblomsten består 
af tallerkner, skåle, skeer, kopper og glas.  
 
Hygiejne 
 
Alle borde vaskes af efter hvert måltid. Alt service vaskes op i opvaskemaskine. Der fejes under 
bordene.  
 
Æstetik – sanseoplevelse 
 
På alle borde er der levende lys, blomster og evt. andet årstidspynt. Maden bliver tilberedt på 
stuerne, hvilket giver børnene mulighed for at dufte og smage under madlavningen. 
      Vi har en rig variation af farver, smag og konsistens i vores mad. Desuden er vores service lavet 
af porcelæn. Vi har en enkelt og rustik kost bestående hovedsageligt af fuldkornprodukter og 
grøntsager. 
 
Psykisk børnemiljø 
   
Inden måltidet begynder, bliver der sunget en velkendt sang, tændt lys, og herefter bliver maden 
serveret. Når alle børn har modtaget deres mad, siger vi ”Værsgo at dufte, spise, drikke og 
hviskestemmer”. I det hele taget lægges der vægt på, at der er ro omkring måltider, så børnene 
rigtigt kan smage på maden og mærke efter, hvornår de er mætte.  Alle måltider afsluttes med at 
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vi synger tak for mad og de børn, som ikke er helt færdige med at spise, får lov til at spise færdigt 
efterfølgende. Ofte er der faste pladser når vi spiser, det giver en genkendelighed for barnet. 
 

  
 
Læringsmiljø 
 
Alle børnene får serveret den samme mad med få undtagelser ved særlige hensyn til allergi eller 
lignende. De voksne sidder sammen med børnene og spiser den samme mad. Det er vigtigt, at 
den voksne har en oprigtig glæde ved at spise maden sammen med børnene, da det er med til at 
give madglæde og en god stemning til hele gruppen.  Alt efter hvad der bliver serveret, spises 
maden enten med fingrene eller med en ske. Alt service er størrelsesmæssigt tilpasset barnets 
behov og understøtter selvhjulpenheden. I børnehaven er det som oftest hjælpernes (to udvalgte 
børns) opgave at dække bordet. Efter maden hjælper børnene med at tage af bordet og stille 
deres eget service op på køkkenbordet. I vuggestuen kan de største børn også hjælpe med at tage 
af bordet, vaske bordet mm. 
 
Forbedringer 
 
I børnehaven kunne børnene eventuelt hjælpe med at tømme og fylde opvaskemaskinen.  
Børnene kunne med fordel inddrages mere i tilberedning og opøsning af maden.  
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Soveforhold, barnevogne mm. 
 
 
Fysisk børnemiljø 
  
Alle børn under tre år sover i barnevogne eller krybber, som står på 
flisebelagt grund med halvtag og afskærmet på tre ud af fire sider. 
Alle krybber og barnevogne er etableret med madrasser, sele og net. 
Forældre medbringer selv lagen, dyne, voksipose mm. Ved alle 
krybber og barnevogne er der skamler/stiger, så børnene selv kan 
kravle op. Når de ikke er i brug, opbevares alle barnevogne i aflåste, 
ikke opvarmede skure. 
      De fleste børn over tre år, som stadig sover til middag, sover på 
stuen på børnehavens madrasser med medbragt dyne og pude. 
Sovepladserne etableres på stuen, og der skærmes af for det sovende 
barn ved hjælp af flytbare rumdelere beklædt med stof. 
 
Hygiejne 
 
En gang om ugen får forældrene deres barns sengetøj med hjem til vask. I vuggestuen bliver 
madrasser mm. fra barnevogne og krybber i vinterhalvåret opbevaret indenfor, når det ikke er i 
brug. Børnehavens madrasser er med aftørringsvenlig overflade og gulvet, hvorpå de ligger, 
vaskes dagligt. 
 
Æstetik – sanseoplevelse 
 
Vores barnevogns-/krybbeoverdække er lavet af ubehandlet lærketræ. Der er udsigt til haven. 
Sovepladserne er placeret i skygge og læ for regn og blæst. I børnehaven bliver sovepladsen 
indrettet således, at hvert barn får sin egen lille afskærmning. Der er roligt, trygt og ryddeligt 
omkring sovepladsen. 
 
Psykisk børnemiljø 
 
Da alle børn bliver puttet i den samme barnevogn med eget sengetøj hver dag, er det trygt, roligt 
og genkendeligt. Børnene bliver puttet ét ad gangen, og der synges hver dag den samme sang, 
som de kan falde til ro ved.  Når børnene sover, er der altid en voksen i umiddelbar nærhed. 
Desuden bruger vi også babyalarmer i vuggestuen. 
 
Læringsmiljø 
Skamler og stiger hjælper barnet til selv at komme op i barnevogn/krybbe. Nogle gange er der 
nogle af de større vuggestuebørn, der hjælper til, når de små skal puttes. 
 
Forbedringer 
Vi kunne godt ønske os et opvarmet rum til opbevaring af barnevogne og krybber. 
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Udearealer – Haven 

 
Fysisk børnemiljø 
  
Både i børnehaven og vuggestuen har vi store grønne udearealer med kuperet terræn. Der er 
sandkasser, legehuse, balancegang og klatretræer. I børnehaven er der også et bålsted. Haverne 
er indrettet med blomsterbede, urtehave, kompost, frugttræer, bærbuske og højbede med 
mulighed for brugsvariation. Der er store buske med naturligt forekommende labyrintstier. Vi har 
separat placeret gyngestativer i børnehaven, og i vuggestuens have er der en sansegynge. 
      Træstubbe, træstammer og store sten danner balancegange og forhindringsbaner. Der er 
flisebelagte stier samt større områder, hvor der står bordebænkesæt. 
      Der lægges vægt på en stor biodiversitet i haven. Der er åbne arealer med meget luft og sol og 
også små legekroge naturligt forekommende imellem buske og træer, hvor der er skygge. 
 

Æstetik – sanseoplevelse 
 
Vi sørger for, at fliser er fejede og ryddet for sten og grene. Vores blomsterbede bliver luget, og vi 
pynter vores krukker efter årstiden. 
      I haven er der både blomster, bærbuske, frugttræer og urtehave. Haven er indrettet med små 
legeområder opdelt af buske og træer.  Der er mulighed for at opleve og sanse mange forskellige 
dufte, smage og farver. 
      I det kuperede terræn kan barnets grovmotorik udfordres. Man kan klatre i træer, balancere på 
træstammer og løbe ind imellem de store buske, der danner en labyrint. Her kan der også bygges 
huler med tæpper. 
      I børnehaven har vi ikke nogen nedløbsrør, så når det regner, kan børnene få adgang til vand 
som bruges til leg.  I børnehaven har vi bål mindst en gang om ugen. Børn får således i haven 
oplevet alle de fire elementer: Luft, vand ild og jord. 
 
Psykisk børnemiljø 
 
Vi har store udearealer i både børnehave og vuggestue. Der er både plads til vild løbeleg med høje 
stemmer, men der er også mulighed for at lege i ro og fordybelse i mindre grupperinger.      
      Omgivelserne indbyder til mange forskellige slags leg og vores udeareal er så stort, så de 
forskellige lege ikke behøver at forstyrre hinanden. 
 
Læringsmiljø 
 
Grundlæggende er der lagt op til fri leg i haven. Børnene har mulighed for at finde et større eller 
mindre legerum, som kan være sandkassen, bakken, klatretræerne eller grene, balancegang, 
sandkassekant, legehuse, små huler under buske eller store frie arealer til leg med trækvogne og 
trillebøre. Der er som aktivitet i børnehaven mulighed for at snitte, lege med vand, pudse sten, 
hugge brænde, tegne med kridt, finde biller og insekter og lave kreative ting som for eksempel 
fingerstrik. De voksne i haven foretager sig forskellige nyttige gøremål såsom at rive blade, luge 
ukrudt, feje fliser, save brænde, lave bål, ordne grønsager mm, samtidig med at de drager omsorg 
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for børnene og hjælper evt. udsatte børn ind i en leg. Børnene har mulighed for at deltage i de 
voksnes gøremål eller lege frit i umiddelbar nærhed af den voksne. Sidst på dagen hjælper 
børnene med at køre vogne og trillebøre på plads samt at samle potter, pander, skeer og skovle 
sammen, så haven er ryddelig og klar til at blive indtaget til leg igen dagen efter.  
 

  
 
Forbedringer 
 
Vores have er i konstant udvikling, og lige nu arbejder vi på at skabe større biodiversitet ved at 
beplante større områder med vilde blomster. 

 
 
Ture og udflugter  
 
 
Fysisk børnemiljø 
  
Vuggestuen er sjældent på ture. En gang imellem går de dog en lille tur omkring 
vuggestuen/børnehaven, hilser på naboerne og ser på naturen omkring os. De største 
vuggestuebørn er jævnligt på besøg i børnehavens have, som de sammen med kendte voksne kan 
udforske og blive trygge ved. 
      Vores to børnehavegrupper samt familiegruppe går i skoven en gang om ugen, og vores 
skovgruppe går i skoven fire gange om ugen. Derudover har vi en årlig høsttur, hvor vi i lejet bus 
tager ud til vores lokale biodynamiske gartneri, hvor der bliver høstet korn, set på bondegårdsdyr 
og grøntsager samt spist madpakker, børnene har med hjemmefra.  
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Æstetik – sanseoplevelse 
 
Når børnene går på skovtur, oplever de 
årstidernes skiften.  
 
Psykisk børnemiljø og læringsmiljø 
 
På vej til skoven går alle børn i hånd to og 
to. De voksne tilrettelægger nøje, hvem der 
skal holde hinanden i hånden ud fra et 
pædagogisk sigte. 
      De børn, som kan være utrygge eller kan 
have svært ved at gå i hånd med et andet 
barn, får lov til at holde de voksne i hånden. Mens vi går, synger vi ofte sange, der passer til 
årstiden og/eller det vejr, der er på turen. Når vi er ankommet, er der plads til fri leg. Her får 
børnene at vide, at de aldrig må gå længere væk end, at de kan se de voksne. Alt efter årstiden 
samler vi ting i skoven, som tages med hjem til børnehaven og bruges til årstidsfester, for 
eksempel pinde til lanterner. Ofte har vi brød, gulerødder og vand med, som spises i skoven. Ind 
imellem medbringes middagsmaden også, hvis man vil have en lang dag i skoven. 
 

 
 
Årstidsfester 
 
 
I vuggestuen antyder vi årstidens skiften ved sang og pynt på stuen. 
 
Fysisk børnemiljø 
 
Årstidsfester bliver afholdt i børnehavegrupperne samt i vores familiegruppe. Festerne i 
børnehaven forgår både udenfor i vores have og inde på vores stuer. Da vi har god plads både 
inde og ude, er der plads til alle de ting og aktiviteter, der hører til de enkelte årstidsfester. 
 
Æstetik – sanseoplevelse 
  
Årstidsfesterne er fyldt med både æstetik og sanseoplevelser. Til påskefesten for eksempel 
pyntes der op med gule klæder på stuen. Der klippes grene og sættes i vaser, og vi ser 
bladene/blomsterne springe ud. Vi pynter bordet med den gule påskedug og sætter påskeliljer i 
vaser. Børnene er med til at så karse, som dufter på hele stuen, og som vokser for hver dag der 
går. Der er nogle gange blevet pustet æg, og vi har farvet dem med plantefarve over bål og på 
magisk vis set dem skifte farve. På alle stuer hænger der påskeæg, og årstidsbordet er smukt 
pyntet med kyllinger, påskeæg og påskehare.  
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Psykisk børnemiljø 
 
Forud for en årstidsfest bliver der altid sendt et brev ud til forældrene omkring det kommende 
arrangement. Heri beskrives det, hvilken fest der bliver holdt, og hvilke aktiviteter der indgår. Der 
kan til nogle af festerne også høre sig et bestemt eventyr eller sang til, som vi kan dele med 
forældrene. Der informeres også omkring praktiske forberedelser. Til nogle af festerne er der for 
eksempel brug for, at forældre bager kager til børnene, og der kan være ønske om at børnene for 
eksempel kommer klædt i en bestemt farve tøj for at understøtte temaet. 
      Mange af årstidsfesterne har en særlig ting, som børnene afslutningsvis får med hjem. Det er 
for eksempel en lanterne, den selvsåede karse, påskeæg, pinsefugl eller fastelavnsris. Barnet 
tager således en del af festen med hjem. 
 
Læringsmiljø 
 
Læringen spænder bredt omkring årstidsfesterne. Som eksempel kan høstfesten nævnes, hvor vi 
følger processen fra kornet, der bliver sået, til det høstede korn, der bliver malet til mel og brugt 
til at bage med. Vi er selv ude at høste, hvorefter vi tærsker kornet og til sidst maler det til mel. Til 
selve festen bager vi så brød af melet og spiser det sammen med andre nyhøstede frugter og 
grønsager, som børnene medbringer hjemmefra. 
      Til alle årstidsfester er der forberedelser, som vi sammen med børnene arbejder med i tiden op 
til. Det er et fælles projekt, som alle er med til på hver deres måde, og til sidst nyder vi resultatet 
til årstidsfesten. Alle børn er således lige og en del af et fællesskab, hvilket skaber glæde og 
sammenhold. Årstidsfesterne gentager sig år efter år. Ikke med nøjagtigt samme indhold, men 
med samme stemning. Det 3-årige barn vil således opleve, at alt er nyt, det 4-årige barn vil opleve 
en vis genkendelighed, og det 5-årige barn vil opleve at have styr på, hvad der skal foregå til den 
pågældende årstidsfest. 
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Forbedringer 
 
Vi arbejder løbende på at tilpasse vores årstidsfester ud fra de erfaringer vi får. 

 
 
Køkken  
 
Fysisk børnemiljø 
 
I vuggestuen er der på den ene stue et køkken med komfur, ovn, stort køleskab og 
opvaskemaskine. På de to mindre stuer er der tekøkkener med to kogeplader, miniovn og et lille 
køleskab. Alle køkkener er placeret som en integreret del af stuerne. 
      I børnehavens stuer samt familiegruppen er der etableret køkken som en integreret del af 
stuerne. Køkkenerne er med vask, komfur, køle-fryseskab, opvaskemaskine og ovn. Køkkenet er 
U-formet, og på bagsiden af køkkenbordet ud mod stuen er der lavet et trappetrin, som børnene 
kan stå på når de er med i køkkenet. 
 
Hygiejne 
 
Alle overflader i vores køkkener bliver rengjort dagligt. Køleskabe rengøres en gang om ugen.  
Skraldespande tømmes mindst en gang dagligt.  
      Vi har tjeklister som en del af vores egenkontrol. Vores egenkontrol består blandt andet af 
temperaturmåling af varme retter samt datomærkning af fødevarer i brudt emballage. 
      Køkkenerne bliver løbende vedligeholdt efter behov. 
 
Æstetik – sanseoplevelse 
 
I børnehaven og familiegruppen bliver der hver morgen tilberedt mad på alle stuer, og det dufter 
så snart man træder ind ad døren. Mange børn kender allerede dagen på duften og ved, hvad de 
skal spise til frokost. Når børnene bliver afleveret om morgenen, vil de således altid opleve at der 
bliver lavet mad i køkkenet og gjort klar til dagens måltider. I vuggestuen bliver der hovedsageligt 
lavet mad i det store køkken, men da stuerne kun er adskilt af en dør, opleves duften af 
madlavningen af alle.  
      Både i vuggestue, familiegruppe og børnehaven er det de voksne selv på stuerne, der står for 
madlavningen. Alle køkkener er integrerede på stuerne og tilpasset resten af rummet i farve og 
indretning. De fleste køkkener har vinduer ud til have. 
 
Psykisk børnemiljø 
  
I vuggestuens store køkken samt på familiestuen er der mulighed for at lukke af for børnene, hvis 
det er uhensigtsmæssigt at de kommer for tæt på komfur, ovn osv. Resten af vores køkkener er 
tilgængelige for børnene. I vuggestuen trækker børnene stole hen til vasken, når de vil hjælpe 
med at vaske op, og i børnehaven er børnene med i køkkenet ved at stå på trappetrinnet bag 
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køkkenbordet.  Alle børn lærer hvordan de skal færdes i køkkenet, så det bliver en god og tryg 
oplevelse for alle. 
 
Læringsmiljø 
 
Børnene i vuggestuen deltager ikke direkte i madlavningen, men ser med når de voksne laver 
mad. Børnene kan inddrages ved for eksempel bordvask, hvor vi laver sæbeskum, som børnene så 
fordeler på spisebordet med små skurebørster. 
      I børnehaven kan børn både være med til at bage og ordne for eksempel gulerødder eller frugt. 
Nogle gange kan de også komme op på en taburet og stå og røre i gryden, mens en voksen ved 
siden af sørger for, at det sker på forsvarlig vis. 
      Der kan opstå mange snakke, især i børnehaven, hen over madlavningen. Snakke om, hvor 
grøntsagerne kommer fra, og hvad der i gryden og hvorfor.  
 
 

 
 
 
Forbedringer 
 
På sigt er det ønskværdigt, at nogle af køkkenernes arbejdspladser bliver vendt ud mod resten af 
stuen. 
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Sikkerhedsforhold 
 
 
Børns sikkerhed ude 
 
• I sommersæsonen (maj – september) bør børnene være udstyret med solhat for at mindske 

ophedning og skadelig solpåvirkning.  
 

• I sommersæsonen smøres børnene med solcreme hjemmefra, og over middag af 
medarbejdere i Stjerneblomsten når UV-indekset er tre eller derover. 

 

• Giftige svampe og planter fjernes af medarbejdere i Stjerneblomsten. Ved mistanke om 
indtagelse af giftige svampe og planter tjekkes www.giftlinien.dk øjeblikkeligt.  

 

• Der skal være opsyn med store vandpytter på grund af druknefare – ellers skal de drænes. 
 

• Tovværk, snore mm. på over 20 cm må ikke ligge hen på legepladsen af hensyn til 
stranguleringsfare. 

 

• Havelågerne sikres. 
 

• Alle låger åbnes og lukkes kun af de voksne. 
 

• Alle børn er iført sele i barnevogne/krybber. Vær opmærksom på at selen er afpasset barnets 
størrelse. For større børn kan der laves anden skriftlig aftale med forældrene om at sove uden 
sele. 

 

• Barnevognene iføres intakte insektnet. 
 

• Barnevognsplastdækkener fastgøres på barnevognene. De må ikke ligge på jorden eller under  
vognene, hvor børnene kan få fat i dem – på grund af strangulerings-og kvælningsfare. 
 

• Børn må ikke køre med andre børn i barnevognene eller hive i barnevognene. 
 

• Barnevognene bremses altid når de står stille. 
 

• Defekt legetøj fjernes af hensyn til risikoen for skarpe kanter og klemte fingre. 
 

• Ved ture ud af huset skal børnene tælles inden afgang, de skal tælles et par gange undervejs 
samt ved ankomsten tilbage i Stjerneblomsten. 
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Børns sikkerhed inde 
 
 

• Brødskæremaskiner, knive og sakse holdes uden for børns rækkevidde.  
 

• Plastikposer holdes uden for børns rækkevidde i stuerum og garderober af hensyn til 
kvælningsfare. 

 

• Medarbejderne i vuggestuen sikrer sig, at der ikke er legetøj eller smågenstande på 
gangarealerne og stuerne, som udgør en kvælningsrisiko.  

 

• I familiegruppen må der ikke forefindes nødder af alle slags og mandler, heller ikke i 
smørepålæg eller lignende, da der er et barn, der har kraftig nøddeallergi. 

  

• Farver, bivoks mm. bruges med voksenopsyn i vuggestuen og placeres efterfølgende 
utilgængeligt for børn. Tjek gulvet for voks og farver. 

 

• I vuggestuen bedes forældrene være opmærksomme på, at børnene ikke medbringer 
småting, der kan udgøre en kvælningsrisiko for de mindste, der putter alt i munden. 

 

• Børn på puslebordet forlades ALDRIG! Barnet tages med eller lægges på gulvet, hvis det er 
nødvendigt at gå. 

 

• Krus og kander med varme drikke placeres uden for børns rækkevidde.  
 

• Varme gryder placeres ligeledes uden for børns rækkevidde. 
 

• Levende lys slukkes altid, når den sidste voksne forlader rummet af hensyn til især 
fyrfadslysenes eksplosionsfare. 

 

• Der må aldrig være levende lys i rummene oven for trappen i børnehaven eller i det lille rum i 
krystalhulen. 

 

• Defekt legetøj fjernes eller repareres af hensyn til skarpe kanter og klemte fingre. 
 

• I børnehaven må børnene ikke opholde sig i rummet oven for trappen uden følge af en voksen. 
 

• I vuggestuen er medarbejderne opmærksomme på ikke at stille ting fra sig på kanten af 
bordene, hvor børnene kan nå sagerne og få dem ned i hovedet. 

 

• I vuggestuen efterlades et barn aldrig uden opsyn. 
 

• I vuggestuen efterlades et barn aldrig siddende alene i trip trap stolen, hvis der er bøjle.  
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Børns trivsel og tilknytning 
 
Det er utroligt afgørende for alle børns trivsel, at der er en stærk tilknytning til de voksne på 
stuen. Vi arbejder på voksen-barn tilknytning igennem kontakten til forældrene, som jo har den 
dybeste tilknytning / relation til deres barn. Det betyder, at vi i dagligdagen sørger for, at vi får 
hilst ordentligt på hinanden i forbindelse med aflevering og afhentning af barnet. Hvis der er en 
god positiv relation/kontakt mellem forældre og de voksne på stuen, vil barnet have meget 
lettere ved at knytte sig til pædagogerne, når der er vinket farvel til forældrene, og her er meget i 
tilknytningen mellem barn og voksen vundet.  
      Hver morgen holdes der samling. I vuggestuen er det i forbindelse med morgengrød, og i 
børnehaven er der morgenkreds. Her bliver der sunget godmorgen til hvert enkelt barn og voksen 
samt nævnt, hvem vi mangler i dag og sendt gode hjertetanker afsted mod dem. Dette er med til 
at sørge for, at det enkelte barn føler sig set og at skabe en bevidsthed om hele gruppen, som 
samtidig skaber følelsen af at være i et fællesskab. De voksne har fokus på altid at italesætte 
børnenes ageren positivt. Dette er særligt vigtigt i forhold til børn i udsatte positioner, da det 
giver gruppen en positiv oplevelse af hinanden. 
      Der vil altid kunne opstå konflikter i en børnegruppe, men ofte finder børnene selv en løsning 
på situationen. Der kan dog opstå situationer, som overskrider børnenes egne kompetencer, og 
det er her den voksnes indblanding er på sin plads, da det kan kræve en pædagogisk indsats. 
Det kan være svært som ny at vide, hvordan man kan hjælpe børnene med deres konflikter. 
Ligeledes kan det være svært, hvis et barn ikke efterfølger den voksnes anvisninger. Her er det 
vigtigt at iagttage de erfarne kollegaer og spørge dem til råds. En grundregel er dog, at vi ikke 
”skælder ud”, og at vi bestræber os på ikke at hæve stemmen. 
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Relationsarbejde mellem Stjerneblomsten og forældre 

 
 
I Stjerneblomsten tilstræber vi, at barnet oplever, at der er sammenhæng mellem familien og 
fællesskabet her hos os. Barnet skal opleve gensidig respekt og imødekommenhed mellem 
forældrene og de voksne på stuen. 
      I Stjerneblomsten bidrager forældre til at vedligeholde hus og have på arbejdsdage, ligesom de 
inviteres med til fælles arrangementer som lanternefest og sommerfest. Her møder forældrene 
ikke blot medarbejderne, men også hinanden og hinandens børn, så de kommer tættere på de 
mennesker og oplevelser, der er vigtige i deres barns hverdag. Sådanne arrangementer bidrager 
til, at barnet oplever sammenhæng mellem familien og Stjerneblomsten, og at forældrene føler 
medansvar for dagtilbuddet. 
 
Forældresamarbejdet sker også i forældrebestyrelsen, på forældremøder og ved individuelle 
samtaler. Pædagogikken i Stjerneblomsten bygger på stedets pædagogiske grundlag og 
læreplan, og pædagogerne er åbne for at orientere om pædagogikken og drøfte den 
pædagogiske praksis. 
      En tillidsfuld udveksling mellem forældrene og Stjerneblomstens voksne er en forudsætning 
for, at de sammen kan skabe en tryg ramme omkring barnets liv. Dette samarbejde er særligt 
vigtigt i perioder, hvor barnet af den ene eller anden grund har brug for særlig omsorg. 
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