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VELKOMSTFOLDER 
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Velkommen til Børnehaven Humlebo. Her i velkomstfolderen kan I læse lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. Børnehaven Humlebo er en 

daginstitution fra 1967, som har været privat siden 2017. Vi er beliggende i nærheden af Haslev centrum og er en lille institution normeret 

til 45 børn i alderen 3-6 år, hvortil vi er 6 ansatte. 

Praktiske informationer 

Adresse:  Teglværksvej 24, 4690 Haslev 

Telefon:    56 31 25 62 

Mail:   kontor@humleboboernehave.dk  

Hjemmeside:  www.humleboboernehave.dk 

Facebook Grupper:  Forældreintra privat børnehaven Humlebo (lukket gruppe) 

  Den private børnehave Humlebo (åben gruppe) 

Åbningstider 

Mandag - fredag kl. 06.15 - 17.00 

Lukkedage 

• De tre dage før påske 

• Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 

• Evt. (Grundlovsdag) 

• Den. 24. – 31. december (begge dage inklusiv) 

  

mailto:kontor@humleboboernehave.dk
http://www.humleboboernehave.dk/
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Humlebo’s værdigrundlag 

Vi er et lille hus, hvor vi hurtigt lærer hinanden at kende. Selv om institutionen er inddelt i tre stuer, bierne (3 årige), brumbasserne (4 årige) 

og hvepsene (5-6 årige), arbejder vi med åbne døre og børnene har mulighed for at lege og lave aktiviteter i hele huset.   

At huset ikke er størrere gør dagligdagen overskuelig og er med til at skabe trygge rammer og genkendelighed. At give børnene en tryg, 

omsorgsfuld og udviklende børnehavetid ser vi som vores kerneydelse. Det er vigtigt for os, at vi sender børnene videre til skole fulde af 

glæde, selvværd og gåpåmod. I børnehaven arbejder vi med et redskab kaldet Alle Med, som anvendes til at dokumentere børnenes 

ressourcer og klarlægge deres nærmeste udviklingszone. Vi ser børnenes udvikling som en helhed og arbejder ud fra den nye styrkede 

pædagogiske læreplan og de seks temaer:  

Alsidig personlige udvikling 

Sociale udvikling 

Kommunikation og sprog 

Krop, sanser og bevægelse 

Natur, udeliv og science 

Kultur, æstetik og fællesskab 

Børnehavestart 

Det kan være anstrengende og til tider overvældende at starte i børnehave. Barnet kommer måske fra dagplejen med meget få børn eller 

går fra at være den store i vuggestuen til igen at blive den lille i børnehaven. Derfor kan mange børn føle sig usikre og utrygge den første tid 

og det er vigtigt at gøre indkøringen så blid og overskuelig som muligt. Det er derfor en god idé at: 

• De første dage bliver korte, så barnet får mulighed for at bearbejde de mange nye indtryk. 

• Du fortæller os om dit barn, da det er lige så meget os, der skal lære dit barn at kende, som det er barnet, der skal lære os at kende. 

Når dit barn starter, holder vi en opstartssamtale. Her vil I sammen med primærpædagogen tale om jeres barn og i fællesskab udfylde et 

stamkort, som du får udleveret af børnehaven. Stamkortet indeholder praktiske oplysninger såsom adresse, telefonnumre, hvem der må 

hente mv. Det er vigtigt, at disse oplysninger ajourføres gennem hele børnehavetiden.  
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En typisk dag i Humlebo 
 

• Børnehaven åbner kl. 06.15 og der kan spises morgenmad fra 06.30 indtil kl. 08.00 

• Kl. 09.15 går de forskellige planlagte aktiviteter i gang 

• Kl. 11-12 spises frokost 

• Alle går på legepladsen efter frokost, mens sovebørnene får en lur og de voksne afholder pauser 

• I tidsrummet mellem kl. 14 - 15 spiser vi eftermiddagsfrugt 

• Børnene leger rundt i huset eller ude, indtil de hentes og børnehaven lukker kl. 17. 

Sygdom 
 

Dit barn må ikke være i børnehave, hvis det er sygt. Det kan være svært at bedømme, hvornår et barn er for sygt til at komme/være i 

børnehave, men barnet skal kunne følge den daglige rytme i børnehaven og kunne deltage i de aktiviteter, der sker.  

Ellers følger vi sundhedsstyrelsens retningslinjer, og i tvivlsspørgsmål kan vi kontakte embedslægen. 

Vi giver ikke medicin til børnene. Undtaget er medicin til børn med en kronisk lidelse såsom astma. I de tilfælde skal der foreligge en 

skriftlig instruktion fra lægen om brugen af præparatet. Medicin opbevares i et skab på kontoret.   

Ved sygdom eller andet fravær bedes I give besked til børnehaven. Vi sætter opslag op ved tilfælde af diverse sygdomme, således I som 

forældre ved, hvad I skal være opmærksomme på. 
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På tur 

Børnene skal have en tom rygsæk stående fast i garderoben. En god rygsæk med bryststrop, da vi oplever, at andre rygsække har en tendens 

til at glide ned fra skulderen. Dette vil gøre det nemmere at tage på impulsive ture. Hvert barn kan passe på sit og de voksne har hænderne 

fri til at holde i hånd. 

Når vi gør opmærksom på, at vi skal af sted på tur og beder om en turmadpakke, menes der en madpakke, som kan spises i det fri. Det 

højtbelagte smørrebrød og madder med letløbende salater og makrel er ikke nemme at styre. Klapsammen madder eller mad med 

skiveskåret pålæg er lettere at have med at gøre. 

Kostpolitik 

Børn er i børnehave næsten hver eneste dag og de opholder sig en stor del af dagen i daginstitution. Det er her de indtager en del af deres 

måltider. Det er derfor igennem lovgivning vedtaget, at vi som institution har et medansvar i at lære børnene omkring sund kost og sunde 

madvaner. Vi kan give dem glæden ved det sociale samvær rundt om et spisebord.  

I Humlebo spiser børn og voksne sammen i mindre grupper og vi pakker oftest maden ud og lægger den på tallerkner, så det ser indbydende 

ud og barnet kan overskue, hvad der er givet med i madkassen. 

Børnehavens kostpolitik er lavet i samarbejde med bestyrelsen og det er derfor også muligt at gå til bestyrelsen med eventuelle forespørgsler 

til selve kostpolitikken. Personalet står også altid til rådighed i forhold til guidning eller andet vedrørende madpakken. Men det er jer, som 

forældre, der har det primære ansvar for, at madpakken er sund og nærende. Det er jer, der skal tage diskussionerne derhjemme med jeres 

børn og ikke personalet i Humlebo. 

Børnene skal selv medbringe frokost og eftermiddagsfrugt. 

Vi vil opfordre til, at I giver jeres børn sund og fiberrig mad med. Det er denne mad som er deres brændstof og skal holde dem kørende hele 

dagen.  
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Maden kan deles op i to kategorier:  

1. Den Sunde Langtidsvirkende, som giver børnene en positiv energi til deres dagligdag. Denne madgruppe indeholder for eksempel rugbrød, 

grovboller, grøntsager, frugt, havregryn og nødder.  

2. Den Usunde Korttidsvirkende, som giver børnene et hurtigt energiboost, som dog hurtigt aftager igen. Denne madgruppe består for 

eksempel af lyst brød, kiks, riskiks, cheesedippers og ostehapser.  

I drikkedunken skal der kun være vand. 

Rammerne omkring måltiderne 
Kl. 06.30 - 08.00 Morgenmad & mælk 

Kl. 09.00 - 10.00 Mellemmad & vand 

Kl. 11.00 - 12.00 Frokost & vand 

Kl. 14.00 - 15.00 Eftermiddagsfrugt & vand 

Morgenmaden indtages på den stue, hvor der åbnes. Børnehaven byder på havregryn, cornflakes og rugfraser med mælk, hvor der kan 

kommes rosiner og kokos på eller knækbrød med smør. Børnene rydder op efter sig selv. 

Mellem klokken 09.00 - 10.00 er det muligt at spise en enkelt mad fra madpakken. 

Til frokost spiser børnene på deres stuer.  

De dage, hvor der er svømning, spiser svømmebørnene nede i svømmehallen og de børn som er i hallen, medbringer også madpakke. 
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Under måltidet prøver vi at skabe gode spiseoplevelser bl.a. ved: 

• At have en god dialog i gang mellem børn og voksne 

• At vi som voksne er gode rollemodeller og spiser med ved bordet 

• At bede sidemanden om hjælp, f.eks. til at række skraldespanden til madpapiret 

• At høre historie/højtlæsning 

Eftermiddagsfrugten nydes samlet på stuen, eller vi laver et lille ”cafébord”, hvor børnene kan sætte sig, når de har lyst til at spise 

frugt. Det vil være rart, hvis frugten er klargjort hjemmefra (f.eks. at æblet er skåret ud, appelsinen er skrællet). Det gør, at børnene er mere 

selvhjulpne og ikke behøver at vente på, at en voksen kan hjælpe, tillige vil den voksne have mulighed for at bruge stunden til højtløsning. 

Maddage 
I børnehaven holder vi nogle fælles maddage, som kan bestå af kold eller varm mad. Her tilstræber vi også at opretholde de sunde 

retningslinjer. 

Nogle af disse dage afholdes dog i forbindelse med vores traditioner, såsom nytårskur, påske, jul og her vil vi tillade os at bryde lidt med 

sundheden og servere en lille godte tillige, at vi på en varm sommerdag kan nyde en kølig is. 

De 10 kostråd til børn mellem ½ - 6 år: 
1. Spis varieret ikke for meget og vær fysisk aktiv 

2. Spis frugt og mange grøntsager 

3. Spis mere fisk 

4. Vælg fuldkorn 

5. Vælg magert kød og kødpålæg 

6. Vælg magre mejeriprodukter 

7. Spis mindre mættet fisk 

8. Spis mad med mindre salt 

9. Spis mindre sukker 

10. Drik vand 
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Fødselsdage 

Fødselsdage kan både holdes hjemme hos fødselsdagsbarnet eller det kan holdes i børnehaven.  

I børnehaven fejrer vi fødselsdagen til frokost. Forældrene kan selv vælge om de vil medbringe noget, som barnet kan dele ud. Der kan vælges 

at lave frokost til stuen eller bages boller, kage, uddele is eller lignende. Forældrene er selvfølgelig velkomne til at deltage.  

Inviteres der hjem er det hele grupper der inviteres. Det kan være stuen, alle drengene eller alle pigerne. Tag en snak med personalet herom.  

Vi vil igen opfordre til at begrænse de sukkerholdige ting og nøjes med at vælge en ”dessert”. For meget sukker på en gang ender oftest med 

opkørte børn, som hen ad eftermiddagen kommer i konflikter med hinanden og dette vil være en ærgerlig afslutning på en ellers god og 

hyggelig fødselsdag. 

Er I i tvivl om noget, så tag en snak med personalet inden og de vil komme med gode råd og forslag. 

Hvis der til fødselsdage serveres frokost, så giv personalet besked i god tid, da børnene så ikke behøver madpakke med hjemmefra. 

Månedsplan 

I entreen hænger der en fælles månedsplan for de planlagte aktiviteter i huset. Den kan revideres løbende, så I bedes holde øje med 

eventuelle ændringer. Det tilstræbes at lægge månedsplanen på Facebook og andre informationer såsom nyhedsbreve sendes ud på mail.   

Aktiviteter 

Stuerne holder samling med børnene næsten hver dag, hvor der tælles og vi taler om, hvem der er her og hvem der mangler, hvilken ugedag 

og måned vi har m.m. Vi synger sange, laver sanglege, kimslege og tager forskellige emner op alt efter årstid og traditioner.  

Som faste aktiviteter kan nævnes vores ugentlige tur til svømmehallen med Hvepsene hver tirsdag, hvor børnene får mulighed for at blive 

fortrolige med vandet og de lærer om hygiejne og at blive selvhjulpne i forhold til at tage tøj af og på. 

Vi har også en fast aftale med Haslev ABK om at kunne benytte boksehallen en gang om ugen, hvor vi laver forskellige bevægelseslege og 

kropslige udfoldelser. Da der er et godt stykke vej op til boksehallen og vi kun kan tage bussen derop, så er det fortrinsvis Hvepsene og 

Brumbasserne, som tager i hallen. Bierne deltager i et rytmikforløb på Musikskolen, hvor de er afsted over 8-10 gange. 
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Ellers tager vi i skoven, gør brug af arrangementer på biblioteket og andre sociale arrangementer i byen. Vi arbejder både med hele gruppen, 

men også opdelt i mindre grupper, for at kunne fremme den bedst mulige udvikling hos alle. 

Sprog 

Sprog er en stor del af børns udvikling. Det er grobund for mange ting i vores tilværelse, i relationerne til hinanden, forståelsen for 

omverdenen og måden vi indgår i et fællesskab på. Igennem de styrkede læreplaner er der et krav i dagtilbudsloven, omkring tidlig sproglig 

indsats, idet forskning viser, at børns sprog helt ned til vuggestuealderen, har stor betydning for barnets trivsel og udvikling i fremtiden. Det 

niveau, som børnenes sproglige udvikling lander på i 4-års alderen, vil danne grundlaget for barnet sproglige kundskaber i skoletiden. 

Spædbørn testes allerede ved fødslen, de sprogvurderes i vuggestuen/dagplejen og vi har valgt at sprogvurdere børnene både ved 3-, 4- og 

5-års alderen. 

På baggrund af disse sprogvurderinger har vi særlig fokus på sproget i vores daglige arbejde; ved dialogisk læsning, rim/remser, sange, spil, 

feriekassefortællinger, weekend bamser/bøger m.m. 

Herudover har vi samarbejde med en logopæd, som kommer i børnehaven én gang om måneden. Hun tager i samarbejde med vores 

sprogansvarlige hånd om de børn, hvis sprogvurdering viser, der er behov for særlig indsats. For disse børn vil der også arbejdes i mindre 

grupper á max. 6 børn to gange om ugen. Forældre til de børn, som deltager i sproggrupperne, vil blive informeret om arbejdet her og i 

samråd med logopæden vil der gives materiale med hjem, som der kan øves med. 

Legetøjsdag 

Den sidste fredag i måneden har vi legetøjsdag. Her må børnene medbringe ét stykke legetøj. Ved samling denne dag viser børnene hver 

deres legetøj frem for de andre og fortæller lidt om det og viser hvad det kan. Det er selvfølgelig på eget ansvar at legetøjet medbringes. 

(Alle andre dage er det børnehavens legetøj der benyttes, så der skal børnenes eget legetøj blive hjemme. Det er dog i orden at have en 

bamse eller andet i garderoben til trøst eller sovetid). 
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Vores forventninger til jer forældre 
• Ved aflevering er det vigtigt, at I kommer ind og siger godmorgen, så vi er klar over, at jeres barn er i institutionen. I skal bare sige til, 

hvis I har brug for hjælp til at vinke farvel. Det er vigtigt, at jeres barn får en god start på dagen og derfor giver vi gerne dette `ritual´ 
tid og rum. I kan se på væggen ved døren, hvilke personaler, der har åbnet, for det er dem som barnet kan vinke med. 
 

• I bedes aflevere jeres barn inden kl. 9 således, at vi kan nå at få sagt farvel og vinket inden dagens aktiviteter går i gang. Har I brug for 
at aflevere senere end kl. 9, så ring til os om morgenen eller aftal det med os dagen før. 
 

• Ved afhentning er det ligeledes vigtigt, at I kommer og siger farvel til personalet på stuen, så vi igen ved, hvem vi har tilbage i 
børnehaven. Det kan også være, at der er beskeder, der lige skal videregives i forhold til en hændelse i løbet af dagen.  
Tillige skal I tage jeres børn med, når I kommer for at hente dem. Vi accepterer ikke, at I lader jer ”overtale” til at komme igen senere. 
Det giver for mange fremtidige problemer i afhentningssituationerne og det besværliggør vores overblik over, hvem der nu er gået 
eller ej. 
 

• Vi forventer i det daglige, at jeres børn er med til at rydde op i børnehaven, så vi alle sammen kan være her. Derfor forventer vi også, 
at I lige sørger for, at jeres barn får ryddet op efter sig, inden I går hjem. Dette gælder også ude i garderoben. Det er jeres ansvar som 
forældre at holde orden i garderoben. Støvler og sko skal op på stativet, så der kan blive gjort rent på gulvet. Huer, vanter, sutsko og 
andre løsdele skal lægges i garderoben. Og I kan hjælpe jeres børn til at blive mere selvhjulpne, hvis I også lige vender ærmer og 
bukseben ud på regntøjet eller flyverdragten. Tillige forventer vi, at der ligger skiftetøj i garderoben og at I en gang imellem 
kontrollerer, om det nu stadig passer i størrelsen og til årstiden. 
 

• Sker der begivenheder i barnets liv, som kan have indvirkning på dets trivsel, er det til stor hjælp, at I siger det til personalet. Så kan 
vi bedst muligt hjælpe og forstå barnet, hvis vi oplever en anderledes reaktion i løbet af dagen. 
 

• Er der noget i dagligdagen, som I undrer jer over, ikke forstår eller er uenige i, så ønsker vi, at I fortæller os det. Det er gennem dialog, 
at vi kan blive klogere på hinanden og få bekymringer eller misforståelser klarlagt og bearbejdet. Som sagt skal I også føle, at her er 
rart at være. 
 

• Vi forventer, at der er navn på alt, hvad dit barn har med i børnehaven. Det være sig madkasse, frugtpose, tøj, sko, sutsko, legetøj. 
Jeres børn kender ikke til alle de forskellige ejendele det har og kan måske ikke lige huske, hvilken bluse, det havde på i dag, hvilken 
af de 3 ens prinsessemadkasser, der nu er den rigtige eller om den stribede hue nu er min eller sidemandens. 
 

• Og så forventer vi, at I deltager i de planlagte arbejdsdage, hvor I primært vil være med til at vedligeholde vores udenoms arealer. 
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Forældresamarbejde 

Vi lægger vægt på et godt og åbent samarbejde med jer forældre. Det er af stor betydning, at børnene føler helhed i deres liv og at de nemt 

kan navigere mellem de forskellige arenaer, som de er en del af. Derfor er det vigtigt for dem og derfor også for os, at I som forældre, synes 

det er rart at være i børnehaven. 

I tilbydes en samtale inden for de første 3 måneder jeres barn går i børnehaven. Her taler vi om hvordan indkøringen er gået, om barnet er 

faldet til på stuen og hvordan vi oplever, at barnet trives i hverdagen. Herefter vil I tilbydes en årlig samtale, som tager udgangspunkt i 

barnets udvikling og trivsel i børnehaven. Når jeres barn er ved at skulle starte skole, vil vi afholde en samtale, der primært omhandler 

skolemodenhed. 

 

Bestyrelsen 

Der vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen på det årlige forældremøde i efteråret for en periode på to år. Bestyrelsen består af 7 

forældre, lederen og en medarbejderrepræsentant. Alle forældre med børn indmeldt i børnehaven kan opstille til valg til bestyrelsen. At 

være en del af bestyrelsens arbejde giver mulighed for, under demokratiske forhold, at få indflydelse og medbestemmelse på de 

overordnede pædagogiske arbejdsmetoder og budgettet. 

Bestyrelsen holder møde ca. 6 gange om året og du er velkommen til at kontakte medlemmerne med spørgsmål og ideer. Der hænger 

billeder af bestyrelsesmedlemmerne ved indgangen. 

 

Støtteforening 

Når I melder jeres børn ind i Humlebo, bliver I automatisk meldt ind i vores støtteforening. Det koster 50kr om året, som opkræves ved 

årsskiftet. Støtteforeningen arbejder med at søge midler til børnehaven og er udelukkende til gavn for de børn, som går i børnehaven. 
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Traditioner 
 

Nytårskur 

I januar holder vi en fest om aftenen, hvor børnene kommer i deres fine tøj (drengene med skjorte/slips og pigerne i kjoler). Børnehaven er 

pyntet op og vi spiser noget mad sammen og danser (uden forældre). 

Fastelavnsfest 

Børn og voksne kommer udklædt i børnehaven og vi slår katten af tønden og spiser hjemmelavede fastelavnsboller. 

Påskegudstjeneste 

Vi tager til børnegudstjeneste i Haslev Kirke. 

Påskefrokost 
Vi holder påskefrokost med det store kolde bord og gemmer påskeæg/harer. 

Overnatning 

De kommende skolebørn inviteres af bestyrelsen til en overnatning i børnehaven, hvor de hygger, leger og spiser mad sammen. Det er 

bestyrelsen, som overnatter med børnene. 

Arbejdsdage 

Bestyrelsen og personalet indkalder til en eftermiddag/aften i foråret og efteråret, hvor vi håber så mange forældre som muligt vil deltage i 

praktiske gøremål for at holde børnehaven ved lige. 

Bedste/Olde-dag 
Vi inviterer børnenes bedsteforældre og oldeforældre på en hyggelig eftermiddag i børnehaven, hvor de vil have mulighed for at se, hvor 

deres yndlinge tilbringer deres tid og møde deres gode venner. 

Sommerfest 
Bestyrelsen inviterer til sommerfest i børnehaven for børn, søskende og forældre. 
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Julehygge 
Børnehaven inviterer børn, søskende og forældre til julehygge, hvor familien kan lave en juledekoration. 

Lucia 
De kommende skolebørn øver sig i ugerne op til Lucia på forskellige julesange og på Luciadag går de optog for forældre og søskende om 

aftenen og efterfølgende på plejehjemmet. 

Julefrokost 
Vi holder julefrokost med børnene, hvor vi laver en skøn julebuffet og sidder ved julepyntede borde. 

Julegudstjeneste 
Vi tager til børnegudstjeneste i Haslev kirke. 

Julefest 
I december holder vi en juletræsfest med børnene, hvor vi danser om juletræet og spiser risengrød og hvis vi er heldige, så kommer 

julemanden eller nissemor, forbi med godteposer. 

 

I kan læse mere om vores traditioner på vores hjemmeside, hvor der vil blive offentliggjort SMTTE-modeller for hver enkelt tradition. SMTTE-

modellen er et pædagogisk redskab og en refleksionsmodel, der hjælper os til at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde, samt søger for, at 

vi kommer rundt om både læreplaner og børnemiljøet. 

 

Yderligere information kan findes på vores hjemmeside www.humleboboernehave.dk  

 

Vi glæder os til at tage imod jer og jeres barn i Humlebo. 


