
 
Velkommen til  

Spirrekassen 
En lille praktisk folder til dig og dit barn om børnelivet i vores vuggestue og 

børnehave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

… 
Her bor vi 

Blomstervænget 2  

4420 Regstrup  

Tlf. 72 36 55 07 

Pædagogisk leder Merete Jensen 

Mail: mejen@holb.dk 

Hjemmeside: www.dagtilbudskovvejen.holbaek.dk 

Facebook: Dagtilbud Skovvejen 

 

Telefonliste til stuerne 

Mælkebøtten 72 36 58 05 

Valmuen 72 36 58 03 

Solsikken 72 36 43 79 

Tulipan 72 36 83 47 

Klokkeblomsten 72 36 83 47 

 

Åbningstider 

Mandag – torsdag kl. 6.15 – 16.45 
Fredag kl. 6.15 – 16.15 

 

Vi har lukket disse dage 

Holbæk kommune fastlægger 9 lukkedage om året. 

Herudover har vi lukket hele uge 29 + 30. 
Se på stuernes opslagstavle om fællespasning. 

  

http://www.dagtilbudskovvejen.holbaek.dk/


Velkommen til Spirrekassen 
 

Med denne folder giver vi et godt og informativt indblik i vores dejlige børnehuse.  

På vores hjemmeside www.dagtilbudskovvejen.holbaek.dk kan du læse meget mere, se 

billeder og få svar på mange praktiske spørgsmål. 

 

Børnehuset Spirrekassen er et dejligt stort og lyst børnehus med en god legeplads beliggende 

i et villakvarter i Regstrup. Vi bor tæt på offentlige transportmuligheder og har gode 

parkeringsforhold. 

Vi har plads til ca. 120 børn i alderen 0-6 år. 

 

Målsætning 

I samarbejde med forældrene vil vi udvikle barnets personlighed så han/hun kan klare sig 

bedst muligt. 

 

Vi arbejder ud fra disse værdier 
• Spirrekassen skal være et sted der er rart at være for børn, forældre og personale 

 

• Spirrekassen skal være et sted, hvor alle føler sig velkomne uanset køn, alder, kultur og 

baggrund 

 

• Vi vil skabe et miljø, hvor tryghed og nærhed er i højsædet, og hvor omsorgsfulde og 

interesserede voksne er en selvfølgelighed i børnehusets hverdag 

 

• Vi vil gennem de pædagogiske læreplaner, give børnene mulighed for at udvikle sig 

bedst muligt både socialt, motorisk, sprogligt, kreativt, nysgerrigt og intellektuelt 

 

• Vi vil styrke børnenes sociale kompetencer, være med til at styrke børnenes 

venskabsrelationer og hjælpe dem til konfliktløsning 

 



• Vores kerneopgave er tryghed, omsorg og udvikling 

 

• Vi har respekt for det enkelte barn og dets udvikling, og vi vil skabe et miljø, hvor 

barnets personlighed styrkes 

 

• Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til børn og voksne. 

  



 

 

 

… 

Opslagsværk  
God info til hverdagen 

 
TØJ OG GARDEROBE 

 

Vi beder alle forældre sørge for, at der er navn i jeres barns tøj. Det gør det lettere i tilfælde af, 

at tøjet bliver væk. 

Snore i hætter og halstørklæder er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt - hverken ude 

eller inde. Giv i stedet jeres barn en ”halsedisse” med. 

I vinterhalvåret kan vores legeplads være meget våd med masser af mudder. De fleste børn 

synes, det er meget dejligt at komme ud at lege med mudder, men når det er rigtigt slemt, 

prøver vi at begrænse det lidt. - Så lad flyverdragten hænge, lad være med at vaske den hver 

dag. 

Om sommeren kan børnene godt lide at lege og sprøjte med vand. Det er en god idé at have 

et par badebukser eller ekstra trusser/underbukser med, idet de ikke bader nøgne. 

Der bliver gjort rent i vuggestuens garderober mandag i lige uger og i børnehaven, mandag i 

ulige uger. Ønsker du som forælder at få rengjort dit barns garderobe, skal den være ryddet og 

lågen stå åben om fredagen inden rengøring mandag. 

I skal sørge for, at der i barnets garderobe, altid er rigeligt med skiftetøj og tøj der 

stemmer overnes med vejret og årstiden. 

 



FØDSELSDAG 

Spirrekassen har fødselsdag den 8. august. Det fejrer vi altid på festlig vis efter sommerferien, 

hvor vi traditionen tro inviterer alle bedsteforældre. 

Er bedstemor og bedstefar forhindret, må man gerne invitere en anden i familien, naboen 

eller lign. 

 

Vi holder ligeledes gerne fødselsdag for jeres barn i børnehaven eller kommer på besøg hos 

jer.  

Der er taget en beslutning i forældrerådet om, at der til fødselsdage må serveres én usund ting 

og resten skal være sunde alternativer - f.eks. kagemand og frugtfad eller lign. 

Fødselsdag i og med børnehaven er uden gaver. Børnene får en lille hjemmelavet gave af 

børnehaven. 

Fødselsdagsinvitationer må gerne uddeles i børnehaven, hvis det er til alle børn på stuen. 

 

LEGETØJ 

Børnehaven har legetøj indkøbt efter pædagogiske overvejelser, og der er tænkt på både 

drenge og piger.  Derfor har personale og forældrerådet vedtaget, at børnene IKKE må 

medbringe eget legetøj i børnehaven. 

  

DAGENS RYTME – Sådan nogenlunde 

6.15 – 7.30  Vi åbner og spiser morgenmad i vores fællesrum.  
De børn, der har spist morgenmad, leger rundt omkring i huset. 

8.00 – 9.00 Vi deler os ud på stuerne, der leges og forskellige aktiviteter sættes i 

gang.  

For så vidt det er muligt vil ”sovebørnene” + vuggestuebørnene blive 
tilbudt at komme ud i den friske luft. 

9.00-10.30   Her igangsættes forskellige læringsaktiviteter 

10.30- 11.00     Vi holder samling 

11.00–11.30    Børnene spiser deres medbragte madpakke 



12.00–13.30    Der puttes sovebørn, og resten går som regel på legepladsen 

13.30– 14.00   Vi spiser eftermiddagsmad 

14.00 – 16.00   Børnene leger og mange børn bliver hentet i dette tidsrum 

16.00 – 16.45   Vi samler børnene i fællesrummet 

 

 

FORÆLDRESAMARBEJDE OG INTRA                 

Vi prioriterer den daglige forældrekontakt og information meget højt. Det gør vi primært via 

forældreintra ”Børn i Holbæk”. Det er en vigtig forældreopgave at tjekke intra hver dag, idet 

vigtige meddelelser altid vil blive lagt op der. 

Man er ligeledes altid velkommen til at kontakte personalet på stuen og lederen. Kontoret er 

altid åbent for alle og I er meget velkomne. Har vi ikke mulighed for at tage en snak lige nu og 

her, aftaler vi en tid, der passer os alle. 

Ud over den daglige kontakt afholder vi ét årligt forældremøde samt én individuel 

børnesamtale om året.  

Vi har også fællesarrangementer og fester, hvor både børn, forældre og personale deltager. 

Der holdes bl.a. lanternefest, sommerfest, bedsteforældredag og fælles arbejdsdag. 

Vi ønsker et tæt og forpligtende forældresamarbejde der bygger på gensidig dialog. 

 

MORGENMAD 

De børn der ønsker at spise morgenmad i Spirrekassen, kan indtil kl. 7.30 spise den 

morgenmad Spirrekassen serverer.  

 

FORMIDDAGSMAD 

Det er en god idé at give jeres barn et stykke frugt eller grønt med til formiddagsfrugtkurven 

samt et lille stykke brød/knækbrød/kiks eller lignende. 

Se i øvrigt Spirrekassens kostpolitik. 



FROKOST 

Børnene skal have madpakke med hver dag. 

Det er forældrenes ansvar, hvad der er i den, og børnene bestemmer selv hvad de spiser. Vi 

anbefaler selvfølgelig en sund madpakke.  

I børnehaven og vuggestuen drikker børnene vand fra deres medbragte drikkedunke. 

 

EFTERMIDDAGSMAD 

Barnet medbringer sin egen eftermiddagsmad i børnehaven i en særskilt 

pose/bøtte/madkasse, der lægges i køleskabet på barnets stue – husk navn på. 

Eftermiddagsmaden skal være i henhold til børnehusets kostpolitik 

 

TURMADPAKKER – Hvad er det? 

Når vi tager på ture ud af huset, er en let tilgængelig madpakke at foretrække for barnet. En 

god idé at have med, kunne være en klapsammenmad eller andet der er nemt at spise, uden 

brug af ske eller gaffel.  

 

 

 

SÆT NAVN PÅ 

Husk tydeligt navn på madkasser, frugtposer, drikkedunke, tasker, sko, tøj m.m. Det gør det 

lidt sjovere for alle, når en sko eller en hue skal findes i huset :-) 

 

FERIE OG FRIDAGE 

A 



Alle børn har behov for ferie. Når ferietiden nærmer sig, kommer der et opslag på Børn i 

Holbæk omkring tilmelding af ferier. Det er vigtigt, at I hurtigt skriver jer på, så vi kan 

planlægge personalets ferie ud fra det tilmeldte børnetal. God ferie til dig og dit barn :-) 

 

BLEBØRN 

Hvis dit barn bruger ble, skal I selv sørge for at medbringe bleer og sørge for at fylde op igen 

når der er ved at være tomt i posen. 

 

SOVEBØRN 

De børnehavebørn, der har behov for en middagslur, vil blive tilbudt dette efter frokost.  

Alle vuggestuebørn sover til middag. 

En voksen putter og læser evt. en godnathistorie, når det er sovetid. Husk sutter, sutteklude, 

sovebamser m.m., hvis jeres barn bruger dette. 

Så vidt det er muligt, vækker vi ikke børnene. Vi finder i samarbejde med jer, ud af hvor meget 

og hvilke dage jeres barn skal sove. 

 

FORÆLDRESAMTALER 

Vi tilbyder jer én gang årligt en forældresamtale med personalet, hvor vi snakker om jeres 

barns trivsel og udvikling. Ligeledes tilbydes I en samtale kort efter jeres barns start i 

børnehuset. Her deltager barnets pædagog og lederen i Spirrekassen. 

 

FORÆLDRERÅD 

I Spirrekassen kan man som forældre få indflydelse på børnehusets struktur og hverdag 

gennem forældreråd og bestyrelsesarbejde. 

Forældrerådets medlemmer bliver valgt af jer som forældre på et forældremøde og består 

som et minimum af 4 medlemmer. Derudover har personalet valgt 1 repræsentant udover 

børnehavens leder.  



Forældrerådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter små og store emner. Forældrerådet og -

bestyrelsen har indflydelse på børnehusets rammer og principper. Dette kan være politiske 

diskussioner med de folkevalgte eller en helt konkret pædagogik i børnehaven. 

Har du et emne forældrerådet eller bestyrelsen bør tage op, kan du altid kontakte os 

personligt. 

Forældreråd og bestyrelse behandler ikke personsager. 

 

OMRÅDE SKOVVEJENS BESTYRELSE 

På et forældremøde vælges der 1 repræsentant og 1 suppleant til Dagtilbud Skovvejens fælles 

bestyrelse, sammen med 1 personalerepræsentant. I denne bestyrelse er alle børnehusene 

repræsenteret – 7 børnehuse og dagplejen. 

Forældrebestyrelsen mødes 8-10 gange årligt. Bestyrelsen og forældrerådet har indflydelse 

på børnehusets rammer og principper. Dette kan være politiske diskussioner med de 

folkevalgte eller helt konkret pædagogik i børnehaven. 

Har du et emne bestyrelsen eller forældrerådet bør tage op, kan du altid kontakte os 

personligt. 

Forældreråd og bestyrelse behandler ikke personsager. 

 

EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE 

Næsten alt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, starter med et KF-møde 

(Konsultativt Forum). Det kan f.eks være en ansøgning om talepædagog, ergo-/fysioterapeut 

eller psykologiske vurderinger/test m.m. 

 

MØDETIDER 

Af hensyn til læringsaktiviteter og børnenes indbyrdes legerelationer, ser vi meget gerne, at 

børnene er mødt ind i huset senest kl. 9.00.  



Forældre tjekker selv deres barn ind på Ipad hver morgen. Bliver dit barn afhentet af andre 

end far eller mor, er det meget vigtigt at give besked på Ipad/intra eller på stuen. 

Vi udleverer ikke børn til nogen, vi ikke kender. 

Husk at tjekke barnet ud på Ipad’en inden I tager hjem for i dag. 

 

SYGDOM OG FRAVÆR 

Personalet må ikke give børnene medicin; en undtagelse herfra er naturligvis kroniske 

sygdomme, hvor medicin er nødvendig, men kun efter tydelig anvisning fra barnets egen læge 

med barnets navn, cpr.nr og dosis påført. 

Hvis barnet er sygt eller ikke kan deltage i børnehavens aktiviteter inde såvel som ude, kan vi 

ikke modtage barnet i børnehuset. 

Husk at melde dit barn syg eller fri fra børnehave/vuggestue via intra – gerne inden kl. 9:00.  

 

SPIRREKASSEN PÅ FACEBOOK 

Følg med på facebook, hvor vi sammen med de andre børnehuse og dagplejen, poster den 

gode historie fra vores hverdag – glade billeder og videoer. 

Find os under ”Dagtilbud Skovvejen”. 

Facebook er udelukkende et supplement til ”Børn i Holbæk”. Dermed er ”Børn i Holbæk” det 

sted du skal holde dig orienteret omkring barnets hverdag, ture ud af huset, invitationer, 

ferieplanlægning, personlig kontakt og meget andet. 

 

SE MEGET MERE PÅ VORES HJEMMESIDE 

På dagtilbudskovvejen.holbaek.dk kan du opleve meget mere om vores hus. Her kan du også 

møde personalet med billeder og beskrivelser, se billeder fra vores hverdag, finde 

kontaktoplysninger på bestyrelsen og en masse andet :-) 

 



 

Vi håber I vil blive glade for jeres tid i 

Børnehuset Spirrekassen  

og glæder os til at tage i mod jer 😊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


