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Den fundamentale pædagogik
I det daglige vægtes det, vi kalder den fundamentale 
omsorg for barnet.
Heri indgår: Den psykiske næring, Den fysiske 
næring, Beklædning og Søvn

Den psykiske næring
Med den psykiske næring mener vi barnets funda-
mentale behov for tilknytning, nærhed, forståelse og 
accept.

Vi ser det som en meget vigtig del af vores arbejde 
at tage ansvaret for at skabe en sund kontakt til hvert 
enkelt barn. Det for at sikre et trygt og godt liv i Kil-
levippen.

Konkret har vi en kontaktpersonsordning, hvor det 
enkelte barn bliver tilknyttet en voksen,
som primært varetager barnets behov for at blive 
mødt.

En anden vigtig del i vores arbejde er at skabe en 
rytme for barnet. Den gør dagen genkendelig, og 
giver plads til dets allervigtigste gøremål nemlig at 
LEGE. Gennem leg udvikles barnet, ikke mindst dets 
fantasi, som er grobund for den innovative tænkning. 
De voksnes styring af dagen og rytmen, sikrer barnet 
frihed fra ansvar og valg, som det endnu ikke har fo-
rudsætninger for.

Sygdom
Med i den psykiske næring er også omsorgen i, at 
blive mødt og set hvis man er syg. I Killevippen har vi 
et nuanceret billede af det at være syg, som ikke kun 
tager udgangspunkt i ex. feber og opkast, men i den 
enkeltes almene tilstand, der ligger til grund for vores 
vurdering af, hvornår barnet kan følge dagligdagen 
i Killevippen. Barnet skal i forbindelse med sygdom 
have haft en symptomfri dag derhjemme før det kom-
mer i vuggestue eller børnehave.

Små børn skal igennem nogle forskellige sygdoms-
perioder og har i den forbindelse brug for at være 
sammen med sine forældre. Vi er godt klar over det 
problematiske i at vores samfund ikke er indrettet til 
det lille barns mange sygdomsforløb og opfordrer til 
at man som forældre indretter sig med netværk i eller 
uden for familien hvis man som forældre ikke har 
mulighed for så meget fleksibilitet

Vi sender løbende vores retningslinjer ud på forældre-
intra i forbindelse med at de enkelte
sygdomme opstår.

Den fysiske næring
Maden er kroppens byggesten og en del af den fysis-
ke sundhed. Derfor har vi i Killevippen
valgt at bruge gode råvarer. Vi laver hver dag mad af 
biodynamiske, økologiske og vegetariske
produkter.

Måltidet handler imidlertid ikke kun om madens 
beskaffenhed, men i høj grad også om
sanseindtryk og stemning.

Det tilstræbes hos os at skabe hjemlige omgivelser, 
både i tilberedningen af maden og ved
selve måltidet. Det skal duftes, smages og ses, og 
der være plads til at smage, øve og prøve til i
fred. Barnet spiser, hvad det kan, og i sit eget tempo.
For også at skabe en rytme omkring måltidet, får vi 
den samme ret på samme ugedag. Det er
en stor glæde hver dag at kunne spise et frisklavet 
måltid sammen.
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Killevippens ugemenu

Mandag: 
Risengrød med grøntsager, surkål og andet drys.

Tirsdag: 
Perlebyg eller byggrød med bær og pæremos eller 
æblemos og kefir.

Onsdag: 
Grøntsagssuppe med hirse-nudler; 
i børnehaven – hvis muligt – bålsuppe med 
risnudler og kerner.

Torsdag: 
Friskbagt rugbrød fra Højbyhus med vegetarisk på-
læg.

Fredag: 
Pizza på dej af havre og kamut med grønt og ost.

For de børn der er mødt tidligt ind serveres der om 
morgenen mellem kl. 07-08 et lille stykke
brød. En lille ekstra morgenmad. 
Vi forventer dog, at børnene har spist en rigtig mor-
genmad derhjemme.

I vuggestuen og børnehaven får børnene et stykke 
brød, frugt eller grønt før morgenkredsen. 
Vuggestuen spiser middagsmad omkring 10.30 og 
børnehaven spiser omkring klokken 12.
Alle børn får eftermiddagsmad mellem klokken 
14-15.

Efter klokken 15, eller når alle børn har spist, bliver 
maden ryddet væk. Vi har desværre ikke
mulighed for “to-go”-mad, da det også betyder åbent 
køkken. Vi anbefaler, at man som
forældre har forberedt en lille afhentningssnack, hvis 
man har erfaring med, at barnet er
sultent ved afhentning.

Vi spiser grøntsager, korn og mælkeprodukter, og 
med mindre der er lægelige indikationer
for, at barnet ikke kan tåle nogle af disse madvarer, 
spiser alle børn (og voksne) i Killevippen
denne kost.

Beklædning
For barnet er det utroligt vigtigt at være rigtigt 
påklædt. Om sommeren ikke for varmt og om 
vinteren ikke for koldt. Hvis kroppen fryser, bru-
ger barnet for meget energi på at generere 
kropsvarme, energi, som hellere skal bruges på 
opbygning af hjerne og krop
. 

Ikke mindst for de små børns vedkommende er 
huen rigtig vigtig, da det lille barn har et stort 
hoved- areal i forhold til kroppen, hvilket bevirker 
et stort varmetab fra en måske også halvskaldet 
isse.

I Killevippen har alle børn altid hovedbeklæd-
ning; hat eller hue. Det efterstræbes også at de 
voksne har det.

I Killevippen er vi ude hver dag i al slags vejr, og 
vi ønsker derfor, at barnet har langærmet 
uldundertøj på i alle måneder med R; 
september, oktober, november, december, 
januar, februar, marts, april. Selvfølgelig taget i 
betragtning at september og april 
undtagelsesvis kan være for varme. 
 til uldundertøj.

Vi får 10 % på køb hos naturebaby.dk ved at be-
nytte koden ”Killevippen” i kommentarfeltet. Den 
gode gamle uld er stadig væk bedst til at 
holde barnet både varmt og tørt. 
Vi anbefaler ubehandlet uld, da superwash og 
uld-bomulds blandinger ikke har de samme 
egenskaber.
Hvis barnet er godt klædt på inderst, kan det ofte 
betyde, at vanter og handsker ikke er så vigtige. 
Hænderne er varme, hvis kroppen er varm.

Skiftetøjskurven må ofte tjekkes, og indeholde 
tøj passende til årstiden. Vi går ikke op i hvad 
tøjet hedder, men om det er til at trives, lege og 
bevæge sig i!

I forbindelse med påklædningen ser vi det som 
en del af vores fælles opgave at opmuntre og 
støtte barnet i at blive selvhjulpent. Det er en 
stor glæde for et barn at kunne selv. 

Hele den proces kan lettes af fornuftigt tøjvalg, 
hvor barnet kan selv, ved for eksempel at give 
barnet bukser med elastik i taljen, ligesom bar-
net, der ikke selv kan snøre sko skal have sko 
med velcro.

Om sommeren tilstræber vi, at børnene har 
tyndt, let, langærmet og langbenet tøj på. 
Det er lidt vigtigere i forsommeren hvor den 
sarte barnehud har været godt beskyttet af 
tøj hele vinteren end det er i eftersommeren.
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Det er forældrene, der dagligt skal tjekke, at 
barnet har det tøj, som det behøver. Tjekker 
kurven og at overtøjet er der og at det er intakt. 
Vi har meget begrænset med lånetøj og det er 
primært til nødstilfælde.

Vi efterstræber, at tøj er praktisk arbejdstøj og 
ikke bliver til “legetøj” hvor udformningen af tøjet 
bestemmer barnets leg eller udfoldelse. Det 
samme gælder “pynt” såsom spænder, armbånd 
eller huer som kan blive så vigtige for barnet, at 
det ikke kan fordybe sig i legen eller

bliver meget ulykkeligt hvis forsvinder.
Vi ser helst ikke, at børnene har neglelak på. 
Nogle børn glemmer det med det samme, de har
fået det på, mens andre ikke kan løsrive sig fra at 
kigge og vise neglene frem, og bruger
mindre tid på fordybelsen i leg, eventyr eller 
sangleg. 

Neglelakken er selvfølgelig bare et lille
men meget tydeligt udtryk for, at børn kan få for 
meget fokus på det ydre. Et fokus vi ikke
mener det lille barn skal vækkes i.
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Søvn
Søvn er som bekendt livsvigtigt for mennesket. 
For barnet har søvnen flere funktioner end for 
den voksne. Barnet har endnu ikke udviklet en 
logisk tankerække, og kan derfor ikke af den 
vej fravælge sanseindtryk. 

Her kommer ro, hvile og søvn til hjælp. I søvnen 
fordøjes sanseindtryk og giver barnet fornyede 
kræfter til igen at give og modtage i sin omver-
den. I søvnen vokser og restituerer barnet sig, 
derfor vækker vi ikke børn, der sover. Først når 
kroppen er klar, vågner barnet.

Børnehavebørnene i Killevippen enten hviler el-
ler sover hver dag. Nogle børnehavebørn (og 
voksne:-) kan selv når de er store tage sig ”en 
morfar” i hvilestunden og der kan I som 
forældre godt lave individuelle aftaler om at væk-
ke dem efter en stund.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt med et tæt samarbejde med foræl-
drene for at skabe det allerbedste sted for 
børn og voksne. Vi har nogle rammer for samar-
bejdet og nogle tidspunkter, hvor vi sammen 
skaber Killevippen. 

Det er f.eks. på havedagene, at Killevippens ha-
ver er blevet til og havedagene og forældres ind-
sats giver mulighed for, at vi kan holde taksten 
for at gå i Killevippen nede på et niveau, hvor 
alle kan være med.

Havedage 
Der er mødepligt til 2 havedage årligt og der er 
mødepligt i hele tidsrummet fra 9-15. Det er der, 
fordi det er vigtigt for havedagens gennemførsel 
og for vores planlægning, at vi ved, hvor mange 
der kommer. 
Det er også vigtigt, at man bliver helt til klokken 
15, da det betyder noget for en sådan dag, at 
den indledes og afsluttes sammen; alle hjælper 
med den sidste oprydning. Havedagene er også 
et socialt forum, hvor vi mærker fællesskabet, og 
det er af stor betydning for børn og voksne. 

Desuden er det på havedagene, at børnene ser, 
at deres forældre kerer sig om deres sted Kil-
levippen. Det mærker vi på børnenes stolthed 
over, hvad deres forældre har lavet, og hvad de 
måske selv har hjulpet med. 

Ekstraopgaver
Hvert forældrepar påtager sig udover havedage-
ne hvert år en opgave på omkring 2 timers va-
righed. Hver familie får en gang om året en uge, 
hvor de skal påtage sig en opgave. 

Forældremøder
Mindst én forælder deltager i forældremøderne, 
som der er 2 af årligt

Forældremøder forventes at blive prioriteret højt. 
Forældremødet er det forum, hvor ansatte og 
forældre støtter op om fællesskabet og børne-
nes sociale liv i Killevippen. Desuden vil der på 
forældremøder være pædagogiske oplæg nogle 
gange om året; enten fra én af os ansatte eller 
en ekstern. Vi opfordrer til, at man inden hvert 
forældremøde læser de seneste referater fra 
forældrebestyrelsen. 
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Hjemmebesøg 
I vuggestuen vil der efter ca. 3 måneder være 
et hjemmebesøg, hvor to af de voksne fra 
vuggestuen udenfor åbningstiden, vil komme 
på besøg i ca. en time. 

Her vil vi meget gerne høre om barnets liv 
indtil det startede i vuggestuen, om 
graviditeten og fødslen. Ud over dette 
hjemmebesøg kan der ved behov aftales 
samtaler med personalet i vuggestuen. 

Forældresamtaler 
I vuggestuen afholder vi  en samtale 
når barnet er 2 år. Vi tilbyder også en 
samtale der ligger omkring 2 måneder før 
forventet børnehavestart. 

Her deltager både vuggestuepædagog og 
barnets kommende børnehavepædagog. Vi 
tager udgangspunkt i barnets udvikling og 
trivsel og taler om den kommende start i 
børnehaven for at give den bedst mulige 
overgang for både barn og forældre. 



I børnehaven tilbydes der to samtaler. 
Derudover kan der ved behov aftales ekstra 
samtaler. Udgangspunktet er at både mor og far 
deltager i forældresamtalerne i Killevippen. 
Samtalerne bliver afholdt i åbningstiden.

Forældrebestyrelsen 
Forældrebestyrelsen består af 6 forældrere-
præsentanter, med deltagelse fra alle stuer i 
Killevippen, derudover sidder Oline i forældre-
bestyrelsen og en repræsentant fra personalet. 
Vi holder 4 møder om året.

Der kan være familier, der af sociale eller familie-
mæssige årsager er nødt til at have skånehen-
syn i perioder og derfor ikke kan deltage i det 
forpligtende fællesskab som havedage og eks-
traopgaver i Killevippen er. 
Vi vil til den årlige samtale tage op, hvad den 
enkelte familie bidrager med.

Kommunikation
Vi vil allerhelst, at forældre kommer med små og 
store ting i hverdagen til os; enten til den enkelte 
pædagog eller til Oline. 

Vi ser allerhelst den mundtlige kommunikations-
vej og afsætter gerne tid til denne dialog, enten i 
form af et møde eller at én af os kan mødes uden 
for lågerne efter aflevering. Det er ikke hensigts-
mæssigt at drøfte ting, mens børnene er der. 
Det er vores fælles ansvar, at dialogen er positiv 
og åben.

Op til hvert bestyrelsesmøde (senest 5 hverdage 
før mødet) kan forældre sende en mail til 
bestyrelsen med forslag til ting, der ønskes taget 
op på bestyrelsesmødet. 

Anonyme henvendelser behandles ikke.

Datoer for årets bestyrelsesmøder findes på 
Hjemmesiden under Hjerterum ved fanen 
’bestyrelse’.

En gang om måneden sendes et nyhedsbrev ud 
til alle forældre. Det ligger på hjemmesiden 
under ”hjerterum”. 

Det er med indlæg fra stuerne, lederen eller 
bestyrelsen.

Venteliste og optagelse
For at komme på venteliste og blive optaget i Kil-
levippen er det et krav, at man skal have deltaget 
i et åbent hus. På det åbne hus vil 
grundridsene i vores pædagogik og de ting der 
står i denne folder blive gennemgået.

Fjernsyn/I-pads/Computer
Vores pædagogik bygger på barnets frie leg og 
på, hvordan vi skaber de bedste rammer for lige 
netop dette.

Vi oplever nogle gange børn, der har “lege med” 
fra film/spil, de har set og som har svært ved at 
løsrive sig fra disse mere stereotype lege. 

Dermed kan de have svært ved at omstille sig 
og leve sig ind i det fantastiske legeunivers, de 
skaber i Killevippen sammen med de andre 
børn.

9
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Derfor har vi den holdning, at det kan være godt, 
hvis I derhjemme begrænser iPads/spil og 
fjernsyn. Men da det er en naturlig del af mange 
børns (og voksnes) hverdag, vil vi selvfølgelig 
tale med jer forældre om det i de situationer, hvor 
vi oplever, at det for den enkelte eller i 
gruppen i for høj grad begrænser barnets/børne-
nes leg og udvikling.

Det er under alle omstændigheder en god ide at 
undlade fjernsyn/iPads og computer om 
morgenen for alle børn (og voksne) – og også 
undlade skærme lige inden de skal sove (også
bedst for voksne). 

legetøj 
Børnene må ikke medbringe legetøj i børneha-
ven. Bamsen, dukken eller bilen kan sove i bilen 
eller på cyklen, mens barnet er i børnehaven/
vuggestuen.
Dog er en sovebamse velkommen i krybben hos 
vuggestuebarnet.

fester
I Killevippen holder vi igennem året årstidsfester. 
Mange af disse fester foregår i hverdagen
og er uden forældre, men til nogle af dem er for-
ældrene inviterede. 

Årets fester:
Januar: Hellig Tre Kongers fest
Februar: Kyndelmisse
Marts: Fastelavn
April/Maj: Pinse
Maj: Majfest (med forældre)
Juni: Sommerafslutning
August: Høstmarked (med forældre)  
September: Sct. Michaelsfest
Oktober :-)
November: Lanternefest (med forældre) 
December: Adventspiral og Juleafslutning

Det gælder Majfesten som ligger 
en efter-middag før Kristi Himmelfart, 
Høstfesten, som er den sidste lørdag i 
august, Lanternefesten i starten af november 
samt Julemarked, som regel i slutningen 
af november.

Lanternefesten er om aftenen og kan være lidt 
voldsom for nogle vuggestuebørn, da det er helt 
mørkt, når vi går afsted med de tændte lanterner. 
Derfor forventes vuggestuebørn ikke at deltage i 
Lanternefesten.
Derudover har vi juleafslutning en fredag i slut-
ningen af december, hvor vi mødes og synger 
nogle af de sange, vi også synger til hverdag.

Den sidste hverdagsdag i februar er afslutnings-
eftermiddagen for skolebørnene, der drager i 
forårs-SFO. 
For alle fester som forældrene deltager i gælder 
det, at vi forventer at forældrene og bedsteforæl-
drene deltager; hvilket for eksempel indebærer 
at vi ikke vil ha småsnak, når der er lanterneop-
tog eller høstkreds.

Børnene er ret så gode til dette i hverdagen, men 
småsnak kan være rigtig forstyrrende for 
festernes højtidelighed og inderlighed. 
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Til gengæld er der rig mulighed for snak på 
vo-res hyggelige markeder; Her medbringer 
hver familie noget til cafeen,
og forældrene der kommer til markedet tager 
en vagt i cafeen. Der er også mulighed for 
selv at have en bod med egne ting og sager.

Fødselsdag
I Killevippen holder vi i forbindelse med 
barnets fødselsdag en fest.
I vuggestuen foregår dette i morgenkredsen med 
et lille eventyr, en sang og en gave, og her 
deltager forældrene ikke.

I børnehaven vokser denne fest til noget større. 
Det er noget ganske specielt og fra barnets 3. 
eller 4. års fødselsdag, når børnene lige har 
fået lov til at opleve et par af de andre børns 
fødselsdage i børnehaven, får forældrene lov 
til at deltage i festen. Vi holder fødselsdagen i 
en time om formiddagen og den pågældende 
stue aftaler tidspunktet med jer. Barnet må 
komme om morgenen og forældrene kan så 
komme med lidt lækkert sukkerfrit; frugt, 
daddelkugler, boller eller lignende når festen 
begynder.

 Man kan også komme sammen med sit barn og 
når man som forældre har været med til sit 
barns fødselsdag i Killevippen, skal barnet så 
vidt muligt tages med hjem.

Det anbefales, at man mindst én gang i sit barns 
børnehavetid deltager i fødselsdagen, da det er 
noget ganske specielt og stemningsfuldt.
Vi ser helst ikke, at man inviterer til fødselsdage 
derhjemme. Det er vores overbevisning, at 
vores fejring i børnehaven (og vuggestuen) er 
fyldestgørende i denne alder. 

Hvis man alligevel ønsker at holde 
børnefødsels-dag derhjemme, opfordrer vi til at 
alle inviteres. Hvis børnene (forældre) ønsker 
at give gaver til fødselarer, må det foregå privat. 

Der opstår lynhurtigt en udskillelse og udtalelser 
som “Du må ikke/gerne komme til min 
fødsels-dag” eller “Jeg har ikke en gave til dig” 
eller “mine bedste venner kommer til min 
fødselsdag” Det betyder mere for hverdagen, 
eller kan komme til det, end man måske som 
forældre kan forestille sig, og vi ønsker at støtte 
det gode børnefællesskab i Killevippen som der 
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a l l e rede  e r ;  hvor vi som voksne i Killevippen, 
og I som forældre støtter op om “Her er alle 
gode venner, også dem vi ikke kender” og “der 
er plads til alle”. 

renlighed                                     
Et sted mellem barnets 2-års og 3-års fødsels-
dag er de fleste børn klar til at smide bleen, ogvi 
skal som voksne være vågne på barnets sig-
naler og hjælpe med at understøtte processen. 

Det kommer meget an på barnet, hvordan sig-
nalerne er; det kan være, at det ikke længere vil 
ligge på puslebordet, at det gemmer sig når det 
skal lave pølser, at det klart siger, at det ikke vil 
have bleen på…, man skal som forældre være 
årvågne og lytte til barnets signaler.

Vi støtter i vuggestuen op om processen med 
renligheden og er meget åbne, så barnet be-
høver ikke at være fuldstændig “på plads” bare 
der er skiftetøj nok i kurven.

Det kan, hvis man misser disse signaler blive 
sværere for barnet på et senere tidspunkt at 
smide bleen hvor det med toilettet og de nedre 
regioner i højere grad bliver et tabu og forbun-
det med nederlag, mens det i 2-3-års alderen i 
højere grad en lille festlig agt… ’se! en stor tis’ 
eller ’wow, en pølse’.

Det er en periode, hvor man kan have skønne 
dialoger, men primært med sit barns 
vuggestuepædagog (og måske sin mødregrup-
pe) om ting, vi sjældent ellers taler om ;-)

Når barnet starter i børnehaven forventer vi i 
udgangspunktet at det har smidt bleen eller er i 
proces omkring dette. Det betyder ikke, at der 
ikke i hverdagen kan være uheld eller at vi ar-
bejder med i den proces som måske ikke er 
helt afsluttet ved alderen 2 år og 10 måneder.
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Opstart i vuggestue og børnehave
Det er en stor ting for et lille barn at starte et nyt 
sted. Nogle er blevet passet før – for andre 
børn er det første gang, de skal være adskilt fra 
deres mor og far. Der vil derfor være stor 
forskel på, hvornår barnet kan holde til at være i 
pasning en hel dag.

Vi ved dog, at forældrenes indstilling og tilid er 
af stor betydning for, om barnet kan hengive sig 
til os. Det er næsten umuligt at varetage et 
barn, hvis forældrene ikke føler sig klar til at 
give barnet fra sig.

Vores opstart af nyt barn bygger på vores 
erfaring af, hvad der er bedst for det enkelte 
barn og børnegruppen. Nogle kan synes, at det 
er en meget kort indkøring, da de gerne vil 
være sammen med deres barn i Killevippen i 
flere dage for at sikre sig, at barnet tager godt 
imod alt det nye. 

At træde ind i Killevippen kræver dog, at man er 
i stand til at træde et skridt tilbage fra sine egne 
behov og se fællesskabets behov.

Opstart i vuggestuen 
Ved opstart i vuggestuen aftales forløbet ved 
en opstartssamtale med kontaktpædagogen i 
den pågældende gruppe. Samtalen afholdes 
3-4 uger før opstart. En opstart kan se sådan 
ud;

Dag 1: Barnet kommer sammen med en af sine 
forældre og bliver modtaget af barnets 
kontaktpædagog. De er velkommen til at blive 
en times tid eller så længe barnet kan holde til 
de mange nye indtryk.

Dag 2: Barnet bliver afleveret og er i 
vuggestuen i ca. 20 minutter uden mor/far. I 
den første tid er det vigtigt at barnet får erfaring 
med at blive afleveret og får tillid til, at mor/far 
henter mig igen.

Fra dag 3 tager vi bestik af hvor længe vi synes  
barnet kan være i vuggestuen. Vi anbefaler dog 
korte intervaller og korte dage i den første tid. 
Vi vil altid kontakte forældrene, hvis barnet 
bruger for meget energi på savne og være ked 
af det.

Opstart i børnehaven           
Overgangen fra vuggestue (og i nogle tilfælde 
dagpleje) til børnehave kan være et stort spring 
for mange børn. Der er mange nye børn og 
voksne at forholde sig til og den før så 
velkendte dagsrytme er nu forandret.  Nogle 
børn har stadig et stort behov for at sove når de 
starter i børnehaven og selvom børnehaven har 
hvile/sove stund, så ligger tiderne måske 
forskudt fra hvad barnet har været vant til. 
Derfor anbefaler vi en indkøringsperiode på 14 
dage hvor barnet har mulighed for at starte blidt 
op med korte dage. 

Det er om formiddagen at vores pædagogiske 
aktiviteter ligger, så derfor ønsker vi at barnet 
kan deltage fra morgenkredsen og i stedet blive 
afhentet tidligt om eftermiddagen.

Aflevering og afhentning              
Åh, vi ville så gerne liiige, at I blev og snakkede 
lidt...I har så mange spændende facetter, og vi 
vil også gerne lære jer forældre bedre at kende. 
Men det er det, vi har forældremøderne til - og 
havedagene og festerne og markederne...!

Aflevering og afhentning i hverdagen fungerer 
bedst for barnet, hvis det foregår relativt hurtigt. 
Børnene kan blive i tvivl om, hvad det handler 
om, hvis mor eller far bliver hængende: ”skal du 
være her i dag?” eller “Skal vi ikke hjem nu...? 
Og det er ikke altid, at denne tvivl kommer ud 
på konstruktive måder hos barnet. 

Det kan desuden fylde meget for de børn, der er 
i vuggestuen og børnehaven, hvis andre børns 
forældre er her længe om morgenen eller 
eftermiddagen; ”for hvor blir´ min far/mor af? ...” 
Men det handler også om, at børnenes leg og 
vores hverdag bliver meget forstyrret af mange 
ekstra mennesker at forholde sig til. Når vi er 
indenfor kan denne effekt blive for-stærket og 
de ekstra mennesker i rummet kan virke 
voldsomt for nogle børn. Vi kan derfor i disse 
situationer lave forholdsregler hvor barnet af en 
voksen bliver fulgt til døren for at hoppe med 
deres forælder.

Hvis I er i tvivl om, hvordan vi får den bedste 
aflevering/afhentning for lige præcis jeres barn 
så spørg. Hvis I har brug for en samtale eller en 
lille snak i hverdagen så spørg ligeledes ende-
lig.



Ferietilmedling 
Op til hver ferie vil der hænge en ferietilmeldings-
seddel til udfyldning. Der er en tilmeldingsfrist, 
som skal overholdes 1-2 uger før ferien. 

Datoerne for ferietilmelding fremgår af kalende-
ren. Man skal kun aflevere sedlen ved tilmelding. 
Da der er en tiltagende tendens til, at der er 
Killevippenbørn, der skal passes i alle ferier, og 
da ferieugerne i Killevippen samtidigt primært 
anvendes til, at personalet kan holde deres ferie, 
kan vi ikke længere love, at der i alle ferier vil 
være kendt personale.

Feriepasningen vil i efterårsferien, i vinterferien 
og den første uge i juli foregå i Killevippen, med 
mindre der er under 5 børn tilmeldt. I juleferien, 
påskeferien og industriferien vil pasningen ikke 
nødvendigvis foregå i Killevippen eller med kendt 
personale.

Vi fraråder, at børn det første halve år af deres tid 
i Killevippen bliver afleveret i feriepasning
Dette på grund af, at det ikke altid vil være kendt 
personale, og at det heller ikke altid vil være et 
kendt sted.

Feriepasningen foregår meget anderledes 
end vores normale hverdag i Killevippen. 
Den for børnene velkendte rytme med 
morgenkreds og madlavning er ikke tilstede 
og alle har i stedet madpakker med. det 
kan for mange børn være forvirrende og især 
de yngste børn kan reagere på dette. Vi 
henstiller til at man til de yngste børn, 
finder anden pasning om muligt.

Ferierne er en del af Killevippens økonomi 
og pengene vi i ferier bruger på vikarer må 
gå fra hverdagens normering.
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 23 98 31 75
23 86 49 86
30 86 57 79
23 92 67 43
30 86 53 29
93 40 40 78

telefon og kontakt

Oline: 

Pusling:  
Nisse:  
Grynet:  
Kitte Kry, vuggestuerne: 
Kitte Kry, børnehaven:  93 10 40 78

Det kan være svært at komme igennem til os 
i hverdagen, men send en kort sms, så kan 
vi vende tilbage. 

Telefonerne betjenes ikke efter 16.30 og før 
klokken 7.

Ved barns sygdom eller andet u-planlagt 
fravær, giv da gerne besked til barnets stue 
inden kl. 09.00 på en sms.

Vi henstiller til, at der på de administrative 
telefoner ikke sendes sms’er og ringes op i 
telefonens lukkede tidsrum, da telefonerne i 
dette tidsrum er nød-telefon.

E-mail
Oline: mail@killevippen.dk
Kontor: kontor@killevippen.dk

Adresse:
Blangstedgårds Allé 70, 100 og 108
5220 Odense SØ

mail
Stempel

mail
Skrivemaskine
Kontor:				   71 99 52 51




