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KÆRE FORÆLDRE 

Hjertelig velkommen i Kongevejens Børnehus. Denne lille folder indeholder en del 

praktiske informationer, både til vuggestuen og børnehaven. Vi håber på et rigtigt 

godt samarbejde, hvor vi altid kan komme til hinanden med stort som småt. 

Et vigtigt redskab i vores kommunikation er MinInstitution, hvor der kommer 

relevante informationer, og hvor der til- og frameldes ferieperioder.  

 

ÅBNINGSTIDER: Man.- tors. kl. 6.30 -17.00. Fredage kl. 6.30 - 15.30. 

 

BETALING: Der betales forud en måned ad gangen for daginstitutionspladsen. Juli 

er betalingsfri. Der kan opnås hel eller delvis friplads afhængigt af 

husstandsindkomsten. 

 

GODDAG OG FARVEL: Vi forventer, at både børn og forældre siger goddag, når 

de kommer og farvel, når de går, så vi ved, hvilke børn, der er i institutionen.  

På Min Institution, skærmen i fællesrummet og på gangen i vuggestuen, logger 

forældrene selv sit barn ind om morgenen og ud igen om eftermiddagen. 

Når barnet ikke kommer pga. sygdom, ferie eller lignende, skal vi have besked på 

Min Institution senest kl. 8.00 

Hvis en anden end aftalt henter barnet, skal vi ligeledes have besked. 

 

LUKKEDAGE:  
Grundlovsdag. 

Juleaftensdag. 

 

SOMMERFERIEPASNING: 

I ugerne 28-29-30 - Vestbyens børnehus, Børnehuset Villavej og Kongevejens 

Børnehus skiftes til at passe børn.  

 

MADORDNING: I vuggestuen er fuld forplejning inkluderet i forældrebetalingen. I 

børnehaven betales særskilt for madordningen, dette beløb opkræves sammen med 

fakturaen for daginstitutionspladsen.   
 
SYGDOM: Syge børn må ikke komme i daginstitution. Når barnet er i daginstitution 

skal det være friskt nok til at deltage i dagens aktiviteter både ude og inde. Vi vil 

gerne holdes underrettet om børnesygdomme. 

 

INFORMATIONER: Informationer som henvender sig til alle forældre, kan læses 

på Min Institution, og på det månedlige nyhedsbrev.  

På Min Institution opdateres med telefonnummer, mailadresser og tilladelser. Her er 

det desuden vigtigt, at overholde tidsfrister angående til/framelding i ferieperioder.  

Derudover er der informationer fra stuen på dit barns tavle.  

  

UDMELDELSE: Skal ske til den 1. eller den 15. i måneden og senest 1 måned før 

jeres barn skal holde. 

 

 

 



VUGGESTUEN: 

 

Vores hverdag ser som regel sådan ud: 

-  Modtagelse af Jeres barn – enten i Himmelrummet eller på stuen 

-  Leg på stuen 

-  Frugt, brød og vand 

-  Samling 

-  Små grupper 

-  Spisning 

-  Vi putter børnene/leg på stuen 

-  Eftermiddagsmad 

-  Leg indenfor eller udenfor – tak for i dag 

 

Vejret varierer meget, og vi er ude trods vind og vejr. Her er en liste med tøj og 

overtøj som vi gerne vil have I medbringer når Jeres barn starter. 

 

Rummet på badeværelset: 

-  Sut, klud, putteting (hvis jeres barn bruger det) 

-  Bodystocking/undertøj (2 stk.) 

-  Bukser – gerne bevægelsesvenlige (2 stk.) 

-  Bluser (2 stk.) 

-  T-shirt (2 stk.) 

-  Strømper/strømpebukser (3 stk.) 

 

Om vinteren må I gerne have sovedragt/trøje med samt vanter og hue. Derudover 

meget gerne et par hjemmesko. 

Om sommeren må der gerne ligge shorts og solhat. Børnene skal være smurt ind i 

solcreme hjemmefra inden de kommer. Vi smører børnene om eftermiddagen. 

 

Husk jævnligt at tjekke om der mangler noget i kassen på badeværelset. Vi sørger for 

bleer, krybbe/barnevogn, dyne, pude og sele. 

 

På rummet i garderoben: 

-  Regntøj (hele året) 

-  Termotøj (hele året) 

-  Gummistøvler (hele året) 

-  Vinterstøvler, hue, vanter og flyverdragt (om vinteren) 

-  sandaler (om sommeren) 

Rummet i garderoben skal tømmes hver fredag af hensyn til rengøring.  

 

Det er vigtigt, at I skriver navn i børnenes tøj og fodtøj. På forhånd tak 

 

Overgang til børnehaven: 

Senest en måned før flytning til børnehaven vil I få besked om, hvilken stue Jeres 

barn skal gå på. Vuggestuen og børnehaven vil i fællesskab lave besøgsdage, så 

barnet får mulighed for at lære stuen at kende inden opstart.  

 

 



 

 

 

BØRNEHAVEN: 

 

Vores hverdag ser som regel sådan ud: 

-  Modtagelse af Jeres barn – enten i Himmelrummet eller på stuen 

-  Leg på stuen 

-  Frugt og brød 

-  Samling 

-  Aktiviteter/små grupper 

-  Spisning 

-  Sovebørnene puttes i tidrummet 12.00-14.00/de andre børn er på legepladsen eller 

   på stuen 

-  Eftermiddagsmad 

-  Leg indenfor eller udenfor – tak for i dag 

 

Vejret varierer meget, og vi er ude trods vind og vejr. Her er en liste med tøj og 

overtøj som vi gerne vil have I medbringer når Jeres barn starter 

-  Underbukser og undertrøje (2 sæt) 

-  Bukser (2 stk.) 

-  Bluser (2 stk.) 

-  T-shirts (2 stk.) 

-  Strømper/strømpebukser (3 stk.) 

-  Hjemmesko 

-  Shorts, sandaler og solhat (om sommeren) 

-  Regntøj (hele året) 

-  Termotøj (hele året) 

-  Gummistøvler (hele året) 

- Hue, vanter, tyk trøje, vinterstøvler og flyverdragt (om vinteren) 

 

Rummet i garderoben skal tømmes hver fredag af hensyn til rengøring 

Tjek dit barns rum angående skiftetøj hver dag.  

Hjælp dit barn med at holde orden på rummet. Fodtøj skal stå på bænken 

Bleer medbringes hjemmefra 

Børnehaven har madras, dyne og pude til sovebørnene 

I sommerperioden skal børnene smørres med solcreme inden de kommer i børnehave, 

vi smører børnene om eftermiddagen 

Det er vigtigt, at I skriver navn i børnenes tøj og fodtøj, på forhånd tak   

 

 

Yderlige informationer om Børnehuset om bl.a. vores værdier, pædagogik og 

pædagogiske læreplaner finder I på vores hjemmeside:kongevejensboernehus.ikast-

brande.dk og på MinInstitution 

 

Vi ønsker at give Jeres barn den bedste dag hos os og vi glæder os til samarbejdet. 

Venlig hilsen Personalet og Susanne  



Kære forældre! 
Dette er en lille intro til vores intra system. 

Skærmene er en del af vores IT-system, MinInstitution, som står for en stor del af den 

praktiske kommunikation mellem jer og os. Det er blandt andet her, I ”krydser” jeres 

børn af, fortæller at de har fri, at mormor henter osv. Men MinInstitution afløser 
selvfølgelig ikke den personlige kontakt og dialog om jeres barns trivsel og 
oplevelser. 
Vi vil gerne indskærpe, at det naturligvis er forældrenes ansvar at sørge for, at 

børnene bliver tjekket korrekt ind og ud, ligesom vi også meget gerne vil have, at vi 

stadig får sagt goddag og farvel til hinanden ”i den virkelige verden.” 

Der er nedenfor en lille vejledning i hvordan I kommer i gang. Kom endelig, hvis I 

har spørgsmål. 

Med Venlig Hilsen  

Kongevejens Børnehus. 

”Afkrydsning” af barn 
For at krydse dit barn af, skal du først trykke på den store grønne ”FIND MIG” knap 

på infoskærmen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter trykke på dit barns stue 

 
og så trykke på billedet af dit barn. Når rammen om dit barns billede er grøn og der er 

et lille flueben nederst, er barnet registreret som kommet. Når rammen er sort og der 

er en pil mod venstre, er barnet registreret som gået. 

Adgang til systemet – VIGTIG AT KOMME IND OG UDFYLDE STAMKORT 

OG TILLADSELSER. 
Som forældre har I mulighed for at bruge systemet hjemmefra. På siden 

www.mininstitution.dk kan I logge på ved hjælp af NemId:  

 
Du taster dine oplysninger, som du plejer, når du logger på en side med NemID. 

Første gang du logger ind, skal du indtaste mobilnummer og e-mail på din profil. 

Dette gør du ved at trykke på  Rediger under Min profil til højre på skærmbilledet.  

Herefter SKAL du udfylde jeres barns stamkort kan og der kan nu gives beskeder til 

stuerne, melde sygdom osv. 

http://www.mininstitution.dk/


Når først I er oprettet på denne måde, har I desuden mulighed for at hente en app, 

som ikke kræver NemId, og som indeholder de fleste af de basale funktioner. App’en 

findes de sædvanlige steder, og det brugernavn og kendeord der skal bruges, finder 

du ved at trykke på den grønne kasse ”Mobil app” til højre. 

 

 

               


