
Indskrivning  

Som udgangspunkt starter barnet i børnehave til den 1. i den måned det fylder 3 år, dvs. at hvis dit 

barn er født d. 17. marts, vil det starte i børnehaven d. 1. marts. Dette fraviges kun i helt særlige 

tilfælde og kun efter aftale med dagpleje/vuggestue. 

For at få dit barn indskrevet i Eventyrhulen skal du gå ind på www.skanderborg.dk hvor du under 

børnepasning finder den digitale pladsanvisning. Her kan du med dit nem-ID logge på og skrive dit 

barn op, skulle der være knas med systemet er du velkommen til at kontakte os, så skal vi nok hjælp 

dig videre.  

De aktuelle takster for børnepasning i Skanderborg Kommune, kan ligeledes findes under 

børnepasning på kommunens hjemmeside.  

OBS! Vedr. vores madordning – se selvstændigt punkt. 

 

Opstart i børnehaven  

Ca. 1 måned før dit barn starter i børnehaven sender vi et velkomstbrev til jer. Her kan I se hvilken 

stue barnet skal starte på og hvem de voksne er. I brevet opfordres barnet til at komme på besøg i 

børnehaven inden starten, sammen med jer forældre. 

I forbindelse med besøget inden starten aftaler I med personalet, hvordan jeres indkøringsforløb skal 

være. Der er store forskelle på hvilke behov børn - og forældre - kan have i forbindelse med 

opstarten. Generelt anbefaler vi dog at starte op med at være i børnehaven en dag eller to sammen 

med mor eller far, hvor I langsomt trækker jer tilbage, efterfulgt af et par korte dage, hvor barnet 

hentes f.eks. lige efter at frokosten er spist. 

Det allervigtigste for en god start er dog at du som forælder føler dig helt tryg ved at overlade 

guldklumpen til os! Hvis barnet sporer usikkerhed hos dig, vil det mærke det og reagere på det! Det 

er derfor nødvendigt, at du straks kontakter personalet og får talt om det der evt. gør dig usikker eller 

utryg. 

Sutter og bleer 

Rent praktisk har vi den holdning at man ikke bruger sut i børnehaven, undtagelsesvis kan dit barn 

have sutten med hvis det sover til middag den første tid. Bruger barnet stadig sut derhjemme, så lav 

en rutine med at sutten ikke kommer frem før I har forladt børnehaven – så det ikke bliver det første 

barnet beder om, når det ser mor eller far. 

http://www.skanderborg.dk/


Vi ser også helst at barnet har smidt bleen før starten i Eventyrhulen, men er det ikke lykkedes helt at 

komme af med den, så lav en aftale med personalet på barnets stue om, hvornår og hvordan I hjælper 

hinanden med at det sker.  

Vi holder af dit barn! 

Vi vil også gerne bede om at du som forælder er opmærksom på, altid at tale pænt om børnehaven og 

personalet når dit barn er i nærheden! Børnene i Eventyrhulen holder meget af deres voksne og 

omvendt, og barnet kan blive kastet ud i loyalitetskonflikter, hvis mor og far taler mindre pænt om 

pædagogen fra børnehaven... I stedet er vi altid åbne og klar til dialog om stort og småt vedrørende 

vores fælles projekt - at skabe en god, stabil og sammenhængende hverdag for dit barn.  

 

 


