
 

Information til 
Forældre 

Velkommen til vuggestuen Mariehøj 

I denne pjece står al grundlæggende 

information omkring vuggestuen 

Mariehøj. I bør beholde pjecen i al den 

tid, jeres barn går i vuggestuen, da I 

løbende vil kunne finde svar på de fleste 

af jeres spørgsmål her.    

Kontakt Os 

Telefon kontor: 26 36 39 21 

Telefon Månen: 26 36 37 90 

Telefon Stjernen: 26 36 35 90 

Mail: mariehoej@vuggestuen-

mariehoej.dk 

Web: www.vuggestuen-mariehoej.dk 

 

Praktisk info fra kontoret:  

• Betaling: Forældrebetalingen fastsættes 

af bestyrelsen, men følger så vidt muligt, 

Roskilde kommunes priser for en 

vuggestueplads. Indbetalingen sker via 

girokort tilsendt fra LDD eller over PBS. 

Sidste indbetalingsfrist er d. 3 i hver 

måned. 

• Udmeldelse: Udmeldelse af Vuggestuen, 

ved overgang til børnehave eller anden 

institution, skal ske med 2 måneders 

varsel fra d. 1. i måneden via mail til 

marihoej@vuggestuen-mariehoej.dk. 

• Famly: Er vores digitale platform for 

kommunikation mellem vuggestue og 

hjem. Famly bruges til dokumentation, 

generelle beskeder mm. Forinden jeres 

opstart, vil I blive oprettet i systemet og 

få tilsendt en mail med jeres personlige 

login.  

• Faste lukkedage: Hvert år har vi faste 

lukkedage, som planlægges i samråd 

med bestyrelsen. De planlagte lukkedage 

kan ses på vores hjemmeside.   

 

 

 

 

VUGGESTUEN 
MARIEHØJ 
Guldblommevej 4  

4000 Roskilde  

 

 

 

Åbningstid: 

Mandag til torsdag: 6:30-17:00 

Fredag: 6:30-16:00 

 

 

VUGGESTUEN 
MARIEHØJ 

For mere info, kan i med fordel 

besøge vores hjemmeside 😊 

 

http://www.vuggestuen-mariehoej.dk/
mailto:marihoej@vuggestuen-mariehoej.dk


 

Velkommen!  

Barnets start:  

Når I starter i vuggestuen, vil I så vidt 

muligt, blive tilknyttet en fast voksen på 

stuen, som står for indkøringen og den 

første kontakt til barnet og jer forældre. 

Kort efter jeres opstart, vil det øvrige 

personale komme indover barnet, 

således at både I og barnet er trygge ved 

flere voksne i huset.  

”Er der noget du er i tvivl om – 

så spørg os endelig” 

 

Den første tid i vuggestuen:  

Hvis det passer ind i jeres dagsrytme, vil 

det være godt for barnet, at I kommer kl. 

9:30 den første dag. På dette tidspunkt 

er børnene fordelt i mindre grupper inde 

og ude, og I vil derfor opleve en mere 

rolig stue.  

Den første dag, vil I forældre typisk være 

her ca. 1 time sammen med barnet.  

Inden i går hjem, aftaler I sammen med 

personalet, hvordan i sammen forestiller 

jer, at den kommende dag skal se ud for 

barnet.  

Når I ankommer til vuggestuen, skal i 
sammen med barnet vaske jeres 
hænder – Hver dag!  

Før og efter hvert måltid, samt løbende i 

forbindelse med bleskift og toiletbesøg, 

vasker børene hænder sammen med de 

voksne. 

 

Dagsrytme: 

6:30 – 7:30 Vi åbner på Månen. De børn, 

der ikke har spist hjemmefra, tilbydes 

morgenmad – Havregrød. 

7:30 Begge stuer åbnes, og der kan leges 

frit i hele huset.  

8:45 Morgensamling på stuerne. 

9:00 Formiddagsmad.  

9:45-10:45 Babycafe, Aktiviteter, 

Fordybelse, Ude leg, Gåture m.m. i 

mindre grupper. 

10:45 Frokost. 

12:00-? Middagslur 

14:00 Eftermiddagsmad 

15:30 Vi samler os på én stue. 

17:00/16:00 Vuggestuen lukker. 

 

 



Når barnet afleveres og hentes: 

• Vi henstiller til at I ikke afleverer 

jeres barn mellem kl. 8:40-9:00, da vi 

holder morgensamling.  

• I kan aflevere og hente jeres barn 

som I ønsker indenfor åbningstiden, 

men af hensyn til planlægningen, vil 

vi gerne vide, hvornår dit barn 

kommer og går – dette noteres 

dagligt i Famly.  

• Vi vil gerne vide besked så tidligt som 

muligt, via Famly, hvis dit barn ikke 

kommer, eller hvis i kommer senere 

end kl. 9:00.  

       

 

 

Faste traditioner: 

Traditioner er en del af vores kultur og 

styrker børnefællesskabet.  

• Fødselsdag – Vi flager for 

fødselsdagsbarnet og fejrer barnet 

til formiddagssamling – se vores 

fødselsdagspolitik på 

hjemmesiden. 

•  Fastelavn – Vi slår katten af 

tønden.  

• Sommerfest for forældre og 

søskende. 

• Plantedag med Bedsteforældre – 

forår. 

• Bag for en sag – 

bedsteforældrene inviteres til 

kagesalg - efterår.  

• Motionsdag – efterår. 

• Julehygge – For forældre og 

søskende.   

Vi har løbende nye ideer som afprøves 

og som på sigt kan danne rammerne 

for nye traditioner.  

 

 

  
 

 

 

 

VUGGESTUEN 
MARIEHØJ 

 

 



 

Samarbejde:  

Forældresamtaler:  

Vi prioriterer den daglige samtale højt, 

og taler her om hverdagens små og store 

hændelser. 

I løbet af barnets vuggestuetid, vil I blive 

tilbudt 1-2 samtaler med det 

pædagogiske personale.  

Skulle I have brug for yderligere 

samtaler, kan I altid henvende jer til 

personalet, og vi vil hurtigst muligt finde 

en dag for samtalen. På samme måde vil 

vi komme til jer, hvis vi mener, der er 

behov for en fælles drøftelse omkring 

jeres barn.   

Eksterne Samarbejdspartnere:   

Som privat dagtilbud, har vi samme 

muligheder for at benytte os af 

eksterne samarbejdspartnere, som 

de kommunale institutioner. Dvs. at 

vi i forskellige sammenhænge, har 

mulighed for at inddrage relevante 

faggrupper i arbejdet omkring det 

enkelte barn, eller i forhold til 

børnegruppen som helhed.  

Hver tredje måned afholdes der 

fokusteammøde i institutionen. Her 

deltager som udgangspunkt en 

psykolog, en specialpædagog, samt 

en logopæd. På et fokusteammøde 

kan en evt. problemstilling omkring 

en børnegruppe eller et enkelt barn 

tages op – dette kan både gøres 

anonymt (uden forældresamtykke), 

eller officielt (med 

forældresamtykke). Hertil kan 

personalet få råd og vejledning til, at 

håndtere konkrete problemstillinger.  

På mødet vurderes det om der skal 

etableres yderligere sparring og 

vejledning til personalet ift. den 

pædagogiske praksis. Skulle dette 

være tilfældet, gøres dette altid med 

samtykke fra jer forældre. 

Forældremøde:  

Der afholdes 1 årligt forældremøde, hvor 

forskellige emner tages op – altid med 

relevans for jeres børns hverdag. endvidere 

er der valg til bestyrelsen.   

”Få mere indflydelse på 

Mariehøjs pædagogiske 

principper - meld dig ind i 

bestyrelsen” 

Bestyrelsen: 

Vuggestuen Mariehøj er en privat 

institution, tilknyttet Landsorganisationen 

Danske Daginstitutioner - LDD. Bestyrelsen i 

Mariehøj er forældrevalgte og er med til at 

fastsætte de overordnet pædagogiske 

principper for institutionen. Bestyrelsen 

arbejder på et overordnet plan – Dvs. at den 

daglige drift, den pædagogisk udførelse i 

praksis, samt personaleledelse, er 

uddelegeret til den daglige leder. Der 

planlægges ca. 4-6 bestyrelsesmøder om 

året, hvor daglig leder, samt en 

repræsentant valgt af personalet deltager. 



Sygdom:  
 

Vuggestuen kan ikke modtage børn, der 

er syge. Når små børn starter i 

institution er nogle mere modtagelige en 

andre, for at blive smittet.  

Vi forventer forståelse for, at vi ringer 

efter jer, hvis vi skønner at barnets 

almentilstand gør, at barnet vil have 

bedst af at komme hjem. med eller uden 

feber.  

”Når barnet er sygt, har det 

brug for ro og omsorg” 

Barnet er rask, når det på sædvanligvis 

kan klare at opholde sig i institutionen. 

Det vil sige, at barnet skal kunne deltage 

i de aktiviteter det plejer, uden at kræve 

særlig pasning.  

Hvis et barn møder i institutionen uden 

at være helt rask, kan det stadig smitte 

andre og barnet har, på grund af nedsat 

immunforsvar, større risiko for 

komplikationer i forbindelse med 

sygdommen, eller pådrage sig en anden 

sygdom.  

 

I ønsket om at begrænse smitten og tage 

de bedste forholdsregler, vil vi gerne 

informeres, så snart i har en diagnose på 

sygdommen.  

Hvis vi er i tvivl om, hvorvidt et barn 

smitter, kan vi anmode jer forældre om 

en vurdering fra behandlende læge.  

Som institution, følger vi 

sundhedsstyrelsen anbefalinger i 

forhold til smitsomme sygdomme hos 

børn og unge. Folderen kan i som 

forældre, med fordel læse på 

sundhedsstyrelsens hjemmeside: 

Smitsomme sygdomme hos børn og 

unge - Sundhedsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer der opkast eller afføring på 

jeres barns tøj, skyller vi det ikke, af 

hensyn til smittekilder og hygiejne -vi 

lægger det blot i en pose.  

 

Medicin:  

Personalet er ikke uddannet til at observere 

og behandle syge børn. Når barnet efter 

sygdom igen kommer i institutionen, bør evt. 

medicin gives på tidspunkter udenfor 

institutionstiden. 

Ved kroniske sygdomme kan der undertiden 

være behov for at give medicin i løbet af 

barnets dag i vuggestuen. Såfremt vi har 

påtaget os dén opgave, at give et barn den 

ordinerede medicin, skal der forelægge en 

klar instruks for medicingivning, fra barnets 

egen læge.  

 

 

 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge


 

Søvn:  

Op til 2-årsalderen sover jeres barn 

udenfor i vores krybber. Hertil skal i 

som forældre selv medbringe en varm 

sovedragt, en tyk trøje, samt hue og 

vanter til barnet.  

Fra barnet fylder 2 år, sover det indenfor 

i vores små senge.  

Alle børn medbringer eget sengetøj - 

Den første fredag i hver måned, skifter vi 

børnenes sengetøj. Lagen og dyner har vi 

liggende her i Mariehøj, men nyvasket 

dynebetræk skal i selv medbringe den 

efterfølgende mandag (i junior 

størrelse).   

Vi starter med at putte de mindste børn 

efter frokosten ca. kl. 11:30. De største 

børn bliver puttet indenfor i deres små 

senge ca. kl. 12:00.  

Vi vækker ikke børn! 

”Vi vækker ikke børn – For 

mere info, se vores søvnpolitik 

på hjemmesiden” 

 

 

  
 

 

 

Ferie: 

Børn har ligesom voksne brug for at 

koble af og holde ferie. Holder jeres barn 

ferie eller fri, vil vi meget gerne vide 

besked –og gerne så tidligt som muligt, 

af hensyn til planlægningen i huset. 

Besked gives via Famly, under jeres 

barns profil. I særlige tilfælde, hvor vi 

har erfaring for at flere børn holder 

ferie, vil i via Famly blive tilsendt en 

ferietilbagemelding, som i ligeledes 

bedes svare på.  

 

  

 



Rent praktisk: 
Skiftetøj – Det bør der være i barnets:  

Kasse hele året:  

• Min. 2 sutter med navn på 

• En ekstra trøje 

• Min. 2 ekstra sæt tøj (body, 

strømper/strømpebukser, 

bukser, bluser osv.) 

• Savlesmækker  

Garderobe hele året:  

• Sutsko 

• Udesko 

• Regntøj 

• Gummistøvler 

Garderobe Forår/sommer:  

• Solhat 

• Tynd jakke/bommuldsskjorte 

• Sandaler 

Garderobe Efterår/vinter: 

• Termosæt 

• Vinterstøvler 

• Ekstra sokker  

• Flyverdragt 

• Vanter  

• Hue – både en tynd 

bommuldshue, samt en tykkere 

strikhue.  

”Husk navn i alt tøj – glemte 

ting, uden navn i, lægges i 

kurven i mellemgangen”  

Legetøj: 

Hvis barnet medbringer legetøj 

hjemmefra, er det på eget ansvar - Vi kan 

ikke passe på det, eller sørge for, at det 

ikke bliver væk.  

Små børn øver sig dagligt på at dele og 

skiftes omkring legetøjet, men dette kan 

være særligt svært for barnet, når det 

skal øve sig i forhold til eget medbragte 

legetøj. Hjælp derfor med at vurderer 

om det bliver for svært for barnet – og i 

så fald, lad det blive hjemme.     

Sikkerhed: 

Fastsyet hætter i trøjer og jakker er ikke 

velkomne i vuggestuen, grundet 

kvælningsfare. Det samme gør sig også 

gældende i forhold til halstørklæder og 

lange snore i eks. trøjer. Hårspænder og 

halskæder skal ligeledes blive hjemme.   

 

 

Kost: 

Ugens kostplan lægges løbende op på 

Famly.  

Vi er meget bevidste omkring sundhed, 

brug af sukker og køber så vidt muligt 

danske råvarer.   

Er der noget jeres barn ikke kan tåle og 

derved har behov for særlige 

kosthensyn, skal vi bede om 

dokumentation fra egen praktiserende 

læge.  

Frugtordning:  

Hvert barn medbringer hver mandag 5 

stk. frisk frugt. Dette lægges i en fælles 

kurv ved indgangen, som gennem hele 

ugen fordeles i huset til formiddags- og 

eftermiddagsmad.  

 

 



Forældre i Mariehøj:  

Som forældre til børn i Mariehøj, har vi 

en forhåbning om at i så vidt muligt, 

deltager i 1-2 årlige arbejdsdage, som 

ligger i henholdsvis foråret og efteråret. 

Datoerne meldes ud ved starten af året, 

så snart disse er fastsat af bestyrelsen.   

Samtidig har vi et ønske om, at I hver 

især byder ind med mulig hjælp, i den 

udstrækning i måtte kunne, på 

eventuelle forespørgsler fra bestyrelsen 

eller personalet.    

Dette gør vi, så vi sammen, kan hjælpe til 

at holde vores fælles vuggestue i god 

stand, så længe som mulig – til glæde og 

gavn for alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom til åben legeplads i Mariehøj:  

Når man har børn i Mariehøj, har man 

mulighed for at komme til åben 

legeplads sammen med sit barn/børn 

den første søndag i måneden og benytte 

legepladsens muligheder, sammen med 

andre forældre og børn. Bestyrelsen står 

for begivenheden og datoerne meldes ud 

på Famly, så snart disse er fastsat.   

Se mere info på vores hjemmeside.    

 

Fødselsdage:  

Skal fejres 😊 😊 😊 -også her i 

vuggestuen. -Se vores fødselsdagspolitik 

på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

Mobiltelefoner:  

Det er ikke tilladt at tale i mobiltelefon i 

vuggestuen – barnet har brug for jeres 

nærvær og omsorg når i aflevere og 

henter.   

 

 


