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Præsentation:
Daginstitutionen Valhalla
Bjarkesvej 2
7800 Skive
Tlf. 9915 3390

Områdeleder leder: Ane Nørgaard
Pædagogisk Leder: Hanne Thøgersen
Afdelingsleder:
Dorte Voss

Åbningstid:
Mandag til torsdag:
Fredag:

06.15 – 16.45
06.15 – 15.45

Lokalnumre:
Ane Nørgaard
:
Hanne Thøgersen &
Eva Straus (Sekr.):
Rune + Kommende Asegruppen:
Bifrostgruppen:
Tjalfegruppen:

9915 3391
9915
9915
9915
9915

3398
3397 ,fra kl.8.00-16.45/15.45
3392 ,fra kl.6.15-15.30
3393 ,fra kl.8.00-15.30

I tilfælde af, at telefonsystemet er brudt ned, kan I ringe til vores nødtelefon,
som har nr.: 2030 1751.

Ledelse:

Områdeleder
Pædagogiskleder
Afdelingsleder,indtil 30/11.16

Personale:

Sekretær
Pædagoger
Pædagogmedhjælpere
Pædagogisk assistent
Skåne/Fleksjob
Studerende
(Max)
Løntilskud
(Max)
Pedel
(Alle personaler er underlagt tavshedspligt)

Fysiske rammer:

1
1
1
1
8
2
1
2
3
4
1

Institutionens areal: 735 m2
Udeareal:
5656 m2
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Kommende aktiviteter 2015-2016
 Der arbejdes på, fra tidligere og nuværende Virksomhedsplan, at have
fokus på information både generelt, fra grupperne og omkring det
enkelte barn.
 Vi vil arbejde på at fremme pædagogikken i uderummet, dette vil løbe
indtil der skal laves ny Virksomhedsplan
 Vi vil arbejde på at fremme samarbejdet omkring børns nærmiljø, dette
vil løbe indtil der laves ny Virksomhedsplan
Overordnet tager vi udgangspunkt i dagtilbudsloven
og Skive Kommunes værdigrundlag ”Grib Værdierne”
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Valhallas menneskesyn/værdigrundlag
Menneskesyn
I daginstitutionen Valhalla, møder vi alle hinanden med respekt og accept af
vores forskelligheder.
Værdier
Rummelighed
For os betyder rummelighed, at vi indgår i et forpligtende fællesskab, hvor der
er plads til alle og hvor vi udviser respekt og tolerance overfor det enkelte
menneske.
Vi arbejder med rummelighed ved at:
 Alle følelser er tilladte
 Alle har ret til at blive hørt og set
 Vi giver os tid til at lytte
 Vi er nærværende
 Vi viser forståelse for andre kulturer
 Vi arbejder for at inkludere alle i et fællesskab
 Vi viser forståelse for de enkelte familier
 Vi har forståelse for forskelligheder
Tryghed
For os betyder tryghed, at vi ved hvor vi har hinanden og har en positiv
omgangstone og kommunikationsform. Det betyder også, at man uden
bekymring, kan træde ind i og forlade institutionen, og at vi er tydelige i vores
arbejde.
Vi arbejder med tryghed ved at:
 Give børn og forældre en god modtagelse
 Være tydelige voksne, der kan vise nærvær, omsorg og grænser
 Vi tager hånd om mobning
 Møder barnet på det niveau, det er på
 Skabe genkendelige rammer for børnene
 Have god daglig kontakt og dialog med forældrene
 Vi møder alle forældre ligeværdigt
 Vi har fokus på tydelig kommunikation
 Vi giver plads til forskellighed
 Vi er åbne og ærlige og afklarer forventninger til hinanden
 Der er plads til humor
 Vi har klare strukturer og faste rammer
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Empati
For os betyder empati, evnen til at anerkende og forstå andres følelser og
sætte sig i andres sted.
Empati udvikles i samspil med andre og vi arbejder med empati ved at:
 Have fokus på arbejdet med relationer
 Vi udviser omsorg
 Vi viser hensyn
 Vi skaber nærhed
Tillid
For os bygger tillid på, at vi er åbne og imødekommende, og at vi både
informerer og kommunikerer ærligt og tydeligt.
Vi arbejder med tillid, ved at:
 Vi med ord og krop signalerer imødekommenhed
 Vi har en positiv tilgang i arbejdet med børn, forældre og kolleger
Ansvarlighed
For os betyder ansvarlighed, at det er vigtigt, at alle er gode rollemodeller, der
viser vejen for, hvordan vi omgås hinanden og passer på vores omgivelser.
Ansvarlighed betyder også, at vi står inde for og handler, på de beslutninger,
der er taget.
Vi arbejder med ansvarlighed, ved at:
 Vi tager medansvar for børnenes udvikling
 Vi lærer børnene at være ansvarlige
 Alle tager ansvar for, at det er rart at være i Valhalla
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Om Valhalla
Vi er en alders opdelt daginstitution, hvor huset er indrettet med 3 til 4
børnegrupper og værksteder, f.eks. maler – tegne – motorik m.m., og som
benyttes af alle børn på tværs af huset.
De fire børnegrupper er pr.1/8. - 2016:






Runegruppen for de 3 årige
Tjalfegruppen for de 4 årige
Bifrostgruppen for de 5-6 årige
Asegruppen,pr. 1/12.16 for de 2 år 11 mdr.

(Født 2013)
(Født 2012)
(Født 2011)
(Født 2014)

Formålet med at være aldersopdelt er, at vi på den måde har mulighed for at
målrette vores pædagogiske aktiviteter i forhold til alder og udvikling. Vi får
mulighed for at have aktiviteter der helt specifikt er beregnet til alderstrinet.
Desuden får børnene et stort kendskab og gode relationer til de børn, de skal i
skole med, da de går i den samme gruppe al den tid de går i Valhalla. De børn
vi modtager fra dagplejen, har ofte et kendskab eller en relation med børn fra
dagplejen enten ved, at de har gået i dagpleje, gæstedagpleje eller i legestue
sammen, dette kan give tryghed og glæde ved start, da alle nye børn starter i
den samme gruppe. Her har vi mulighed for at give alle børn en rolig og tryg
start, og lære dem Valhalla at kende i deres eget tempo.
Vi arbejder i mindre grupper i de aldersopdelte grupper, vi spiser i mindre
grupper til alle måltider, og vi har mange aktiviteter der er planlagt i mindre
grupper. På den måde sikre vi fordybelse og læring for alle børn.
Kontaktperson og samtaler:
Hvert barn har en kontaktperson, kontaktpersonerne er fast personale, som er
tilknyttet gruppen og følger så vidt, det er muligt, børnene gennem hele deres
tid i Valhalla.
Det er kontaktpersonen der varetager de forskellige samtaler, der er omkring
jeres barn i jeres tid i Valhalla. Der er en samtale ved barnets start, hvor
overgangsskemaet fra dagpleje/vuggestue medbringes, derefter er der en
samtale efter 5 mdr., hvor der vil være en snak om barnets start og omkring
resultatet af 3-årig sprogvurderingen. Når barnet bliver mellemgruppebarn, vil
der tilbydes en samtale omkring barnets hverdag, udfordringer og
kompetencer. Til slut vil der være en skolesamtale omhandlende resultatet af
5-årig sprogvurdering samt den gode overgang til skolen og, hvor
overgangsskemaet til skolen skal udfyldes.
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Forældrerum:
I Valhalla har vi et forældrerum, hvor der er:
 Køleskabe til børnenes mad, samt fællesfrugt/grønt
 Touch registreringsskærme (DayCare)
 Gruppe/Informationstavler
 Deltidsskemaer
 Nyhedsbreve, div. informationer og brochurer til forældrene
Aflevering og afhentning:
På Touch registreringstavlerne i forældrerummet, skal I selv tjekke jeres barn
ind, når I kommer, samt tjekke dem ud, når I afhenter, husk ved indtjekning
at skrive, hvis det er en anden end forældrene, der henter barnet.
Det er vigtigt at huske at registrere jeres barn ved aflevering og afhentning, da
vi bruger registreringen, når vi på forskellige tidspunkter af dagen tjekker om
alle børn er her.
I får en forældrefolder udleveret, som vejleder jer i brugen af systemet.
Denne vil også ligge som PDF-fil på vores hjemmeside: www.valhalla-skive.dk
Vores sekretær er også altid villig til at hjælpe ved tvivlsspørgsmål.
Ved aflevering hjælper forældrene børnene, med at komme af tøjet, sætte
madkasserne i køleskabet på de hylder, hvor der står madpakker og
eftermiddagsmad samt lægge frugt/grønt i grøntskuffen. Husk tydeligt navn på
madkasserne.
Afsked med jeres børn, skal foregå i Bifrostgruppen, indtil kl.7.15. Derefter
foregår det på grupperne. Vi vil gerne at I kommer på jeres barns gruppe og
siger godmorgen til en voksen, da det er dejligt for os at vide, at jeres barn er
kommet.
Husk at gøre jeres afsked på gruppen så kort som muligt for barnets skyld og
undgå at lave for mange ritualer.
Af hensyn til vores naboer, vil vi gerne bede jer om, at undlade ”farvel dyt”.
Brug hellere lys/blinklys. Vi vil ligeledes henstille til, at I slukker motoren, når I
går ind for at aflevere jeres barn. Det er forbudt, at parkere på kantstenen.
Derfor henstiller vi til, at det heller ikke sker på Bjarkesvej.
Ved afhentning, vil vi gerne, at I siger farvel til en voksen, og at I er
behjælpelige med, at børnene rydder op efter sig, både med det, de på
tidspunktet leger med, og også i garderoben.
Omkring klokken 9 og 14 er der ofte mange børn i garderoberne, da nogle skal
i udegruppen, nogle på tur og andre på deres grupper til formiddagsmad, eller
vi kommer ind fra legepladsen, derfor kan det virke kaotisk når man lige
kommer ind i Valhalla, da man træder direkte ind i garderoben.
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Sådan er det ikke hele dagen, men vi har tidspunkter, hvor der er meget pres i
garderoberne, og indgangen til Valhalla.
Lågen:
For at komme ind i Valhalla skal I igennem en låge, som har forbindelse til
vores legeplads. Det er meget vigtigt for personalet og børnenes sikkerhed, at
lågen er lukket rigtig og forsvarligt, når I kommer ind og ud af den. Lågen skal
altid lukkes efter jer, og slåen for oven skal være slået ned. Dette for at sikre
at børnene ikke selv kan åbne lågen og gå ud af legepladsen. Det er også
meget vigtigt, at I ikke lærer jeres barn, hvordan det kan åbne lågen.

Dagsrytme / Forplejning:
Morgenmad:
Spises mellem 6.15 – 7.45 på Bifrostgruppen. Kl. 7.45 ryddes morgenmaden
væk, så børn der skal spise morgenmad skal være på Bifrostgruppen inden
7.45
Senest klokken 8.00, er der personale på alle 3 børnegrupper. Dog vil det
være anderledes i ferieperioder.
Formiddagsmad:
Et sundt mellemmåltid mellem kl.9.00 – 9.30 hver dag.
Hvert barn medbringer et stykke frugt eller grønt pr. dag, til fælles frugt/grønt
skål.
Børnehaven serverer grovbrød og vand.
Formiddagsmad bliver spist i mindre grupper, for at skabe læring og
fordybelse. Når vi spiser formiddagsmad, vil der ofte være en aktivitet der er
med til at stimulere sproglige udvikling. Det kan være oplæsning eller dialog
om en bog der læses, det kan være øvning af forskellige lyde, bogstaver eller
forholdsord, det kan være et spil eller en leg, det kan være en snak om noget
børnene finder spændende eller interessant, som der skal fordybes i, det kan
være en sang der skal øves eller noget andet. Der er også ved
formiddagsmaden, at børnene får at vide, hvad der er af aktiviteter og hvem
der skal med til hvad, så formiddagsmaden bruges i mange sammenhænge
som en samling, hvor der øves mange forskellige kompetencer. Derfor er det
af stor betydning at børnene kommer inden kl. 9.00, da der er en aktivitet i
gang ved bordet, som det er svært for den voksne at gå fra, så børn der
kommer, mens der spises formiddagsmad kan ikke forvente, at der kan gå en
voksen fra til at hjælpe med at sige farvel, derudover vil børn der ikke er med
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til formiddagsmad gå glip af informationer og det sociale samvær
formiddagsaktiviteten har været.
Der er planlagte aktiviteter eller leg, indtil ca. kl.11.00.
Madpakke til frokost:
Spises ca. kl. 11.30 – 12.15. Børnene medbringer selv madpakke. Vi har ikke
mulighed for at varme mad i børnehaven, så det skal være mad, der kan
spises koldt.
Børnehaven sørger for drikkevarer som er vand.
Vi forventer, at alle børnene bliver siddende ved bordet, indtil størstedelen af
børnene er færdige med at spise. Vi forventer også, at der er ro til, at
hyggesnakke ved bordet.
Efter frokost, går vi alle på legepladsen
Vi spiser meget gerne udenfor ligeså snart vejret tillader det, vi har et dejligt
område med bord-bænkesæt, hvor alle børn kan sidde sammen og spise, her
skal børnene ikke sidde ved bordet til alle er færdige, men må gerne gå fra,
når de ikke kan spise mere, og fortsætte deres leg på legepladsen.
Sovebørn:
For de børn der har behov for det, er der mulighed for at sove middagssøvn i
børnehaven.
I børnehaven har vi madrasser, samt dyne og pude.
Barnet skal selv medbringe sut, sovebamse eller andet.
Ca. kl. 12.15 går børnene, der skal sove, i motorikrummet. Her vil der være en
voksen fra Rune -gruppen, som læser historie eller synger en sang, og som
bliver inde ved børnene til kl. 13.00. De børn der ikke er faldet i søvn, kommer
med op og ud på legepladsen
Kl. 13.45 bliver børnene vækket igen.
Der er ikke mulighed for at blive vækket inden kl. 13.45, da det vil kræve
personaleressourcer, som bliver brugt på legepladsen, men de børn der vågner
af sig selv, bliver hjulpet i tøjet og ud på legepladsen.
Eftermiddagsmad:
Spises ca. kl. 14.00 – 14.30. Børnene medbringer selv madpakke.
Børnehaven sørger for drikkevarer, som er vand.
Efter kl.15.30, begynder vi at lukke stuerne ned, og fra kl.ca.15.45 – 16.45, er
vi sammen i Runegruppen.
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Aktiviteter
Aktiviteter:
Grupperne planlægger hver uge, hvad der skal ske i de enkelte grupper. Det er
aktiviteter der er tilrettelagt efter børnegruppens alder og interesser,
derudover er det aktiviteter der tager udgangspunkt i læreplanstemaerne.
Grupperne hænger ugeplanen på gruppens opslagstavle i forældrerummet, så
der er mulighed for at følge med i, hvad dit barn skal i løbet af ugen.
Aktivitetskalender:
Der vil hvert halve år, blive udleveret en aktivitetskalender på mail. På
aktivitetskalenderen står der, hvornår dit barn skal i udegruppe, har krop og
bevægelses uge og har gruppeuge. Der vil også stå i hvilken uge der er
cykeldag, maddag eller legetøjsdag. På aktivitetskalenderen står der planlagte
aktiviteter og traditioner som er faste for Valhalla i løbet af året.
Udover det, der står på planen, vil der altid være spontane aktiviteter.
Krop og bevægelse:
Hver aldersopdelte gruppe har en uge af gangen, hvor de har krop og
bevægelse som tema. I denne uge tilrettelægges aktiviteter, der har fokus på
bevægelse, da meget læring foregår gennem kroppen. Vi har et stort og dejligt
motorikrum, med mange forskellige motoriske redskaber, der kan give
udfordringer på forskellige niveauer. Vi har et krop og bevægelses rum, med
masser af gulvplads, så der er mulighed for bevægelse. Vi har en motorisk
udfordrende legeplads og et nærmiljø, hvor der mulighed for andre bevægelses
udfordringer.
Gruppeuge:
I gruppe ugen, vil der være aktiviteter der er tilrettelagt til at foregå i Valhalla
og i Valhallas værksteder, eller der vil være ture ud af huset. Gruppeugen
bruges til aktiviteter, der henvender sig specifikt til alderen, f.eks. vil de
yngste bruge ugen til at lære de forskellige værksteder eller legepladsen at
kende, de mellemste vil være fordybet i de forskellige værksteder og der vil
f.eks. være aktiviteter af mere kreativ art, de ældste vil lave aktiviteter der er
mere skolerelaterede.
Dette er kun eksempler, men gruppeuge, er en uge, hvor der tages
udgangspunkt i noget der rører sig i gruppen, eller noget den specifikt kan
fordybe sig i.
Udeliv:
I Valhalla vægter vi udelivet højt. Vi har en dejlig udegruppe som ligger i
kolonihaverne for enden af Bjarkesvej, hvor alle børn kommer ned året rundt.
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Derudover har vi en stor, dejlig og inspirerende legeplads, hvor vi er ude hver
dag.
Udegruppe:
Udegruppen er noget alle børn deltager i. Her har de aldersopdelte grupper på
skift 4 dage i vores udegruppe fra tirsdag til fredag fra 9-12.30. Her har vi
mulighed for at fordybe os i naturen, se vores grøntsager vokse, samt have
bål og klatre i træer. Udegruppen er en del at Rent Liv, da vi herigennem kan
bruge de grøntsager vi dyrker i vores madlavning i udegruppen. Vi ser på det
varierede fugleliv og dyreliv i naturen, vi besøger den nærliggende sø for at se
på livet i vandet, og vi bruger skoven og træerne som redskaber til at udvikle
bevægelsesglæde.
Vi har et kolonihavehus med gode toiletforhold og varme, og vi har et
madpakkehus, som vi bruger når der er vejr til det.
Hvert barn medbringer en rygsæk til brug i udegruppen, hvis man glemmer sin
rygsæk er det muligt at låne en af Valhalla. I rygsækken, skal der være ekstra
tøj, én drikkedunk med vand og et stykke frugt, til eget forbrug. Madkassen til
frokost og eftermiddagsmad, lægges i køleskabet. Madkassen til frokost
kommer i rygsækken, når vi skal afsted. Det er en god ide at pakke maden i
madkassen ind hver for sig, således at maden ikke bliver uspiselig, hvis den
ryger på jorden.
Børnene i udegruppen, skal have tøj samt fodtøj med, som passer til årstiden.
Det er vigtigt, at tænke på, hvad børnene har med og være opmærksom på,
hvordan vejret er.
Legeplads:
Vi har en stor og udfordrende legeplads, som børnene er ude på hver dag. Vi
har mange forskellige muligheder og plads til cykler, go-carts og løbecykler. Vi
har træer til at klatre i, vi har en stor rutchebane, en motorikbane, gynger,
kolbøttestænger og en surfer at snurre rundt på, alt sammen muligheder der
styrker barnets grundmotorik. Vi har legehuse, mudderkøkken og buske der
indbyder til rolleleg og fordybelse. Vi har en vandbane med jordhul, der giver
mulighed for at afprøve sine sanser og eksperimentere med vand. Vi har 3
sandkasser forskellige steder på vores legeplads. Om sommeren kan vi gå på
bare tæer på græsset og i sandet, finde små insekter, spille fodbold på
fodboldbanen eller hygge os i hængekøjerne. Om vinteren har vi vores egen
kælkebakke. Året rundt har vi mulighed for at lave bål og mad på legepladsen.
Vores legeplads har stor prioritet og betydning i vores daglige aktiviteter.
Cykeldag:
Fra april til oktober, vil vi planlægge cykeldage.
 Børnene skal selv medbringe cykel
 Cykelhjem er obligatorisk
 Der cykles KUN på legepladsen
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Udflugter:
Der medbringes madkasser, drikkedunk og rygsæk, det hele med navn på. Det
er en god idé, at pakke madderne ind, hver for sig. Undgå mad, der skal spises
med ske eller gaffel. Vælg noget, der er nemt for barnet at spise. Det er ikke al
pålæg, der egner sig til ture/udflugter (f.eks. makrel, yoghurt, pastasalat
osv.). Det vil stå på ugeplanen, når der udflugter børnene skal deltage i, da vi
arbejder meget med mindre grupper, er det sjældent at det er hele gruppen,
der skal tur på samme dag.
Legetøj:
Som hovedregel må børnene ikke have legetøj med i børnehaven i hverdagen.
Vi har en legetøjsdag, én gang hver måned. Datoer meddeles på ugeplanen på
gruppetavlerne, og på aktivitetskalenderen. Det vil være den samme dato for
hele huset.
For jeres barns skyld, er det en god idé, at skrive navn på legetøjet.
Alt der medbringes i børnehaven, er på eget ansvar.
Begræns venligst ting med lyd og send ikke sminke med barnet.
Mængden af medbragt legetøj, bedes I ligeledes begrænse og samtidig tage
hensyn til, hvad og hvor meget, man kan forvente, at barnet kan tage ansvar
for. Vi oplever at legetøjsdag er en vigtig dag for børnene, og en dag hvor der
skabes andre legemuligheder, støt derfor op om, at dit barn har legetøj med
på legetøjsdagen.
Sproggruppe/motorikgruppe:
I Valhalla har vi sproggruppe mandag til torsdag fra 8- 9, til de børn der har et
behov, for at blive yderligere stimuleret sprogligt. De obligatoriske
sprogvurderinger kan vise om der er nogle børn, der kan have behov for at få
stimuleret deres sprog eller mundmotorik i helt specifikke og tilrettelagte forløb
i en meget lille gruppe. Vores uddannede sprogkoordinatorer varetager
sproggrupperne i samarbejde med PPR’s talekonsulent. De børn der deltager i
sproggrupperne, bliver henvist dertil af deres kontaktperson. Al henvisning
sker i samarbejde med forældrene. Sproggrupperne er et tilbud i en periode,
og derefter skal det almene sprogarbejde foregå på grupperne.
Vi har en uddannet motorikinstruktør som varetager motorikgruppen om
mandagen fra 9.30-11.00, her kan der deltage børn i en mindre gruppe og et
specifikt forløb, som har behov for at udvikle og styrke deres motorik.
Deltagelse i motorikgruppen aftales mellem forældre og kontaktperson.
Maddag:
Hver gruppe holder maddag ca. 1 gang om måneden. Børnene skiftes til at
medbringe og gøre maden klar. Maddag er til frokost, grupperne aftaler selv,
hvad der skal serveres, men det kan f.eks. være rugbrød og pålæg, pitabrød
eller andet. Gruppen hænger en liste på opslagstavlen i forældrerummet, hvor
der står, hvad hver enkelt barn skal have med.
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Det er vigtigt, at forældrene overholder Fødevarestyrelsens hygiejneregler, når
der medbringes mad til maddag. Forældre må medbringe disse varer
hjemmefra:
- Tørret pasta, kornprodukter, tørret frugt, helkonserves
- Langtidsholdbare produkter som kakaomælk og koldskål uden kølekrav
- Købte og hjemmebagte brød og kager – dog uden creme, flødeskum eller
fromage
- Hel frugt og grønt.
Der er en undtagelse, og det er hvis forældrene køber varerne i en butik og
kører direkte til institutionen med det. Hvis de gør det, må de medbringe alle
de madvarer, institutionens køkken ellers må tilberede. Transporten skal
naturligvis foregå hygiejnisk forsvarligt, så varerne fx ikke bliver varme
undervejs. Vores køkken er ikke godkendt til madordning, men vi må gerne
lave mad til lejlighedsvise arrangementer, hvilket maddag er. Hvis I som
forældre skal medbringe f.eks. pålæg, æg eller mælkeprodukter har vi tillid til
at ovennævnte regler er overholdt.
Børnefødselsdage:
Fødselsdag er altid en stor begivenhed for barnet. I Valhalla holder vi
fødselsdag i børnehaven for de 3 årige, for de 4-6 årige tager vi også gerne
hjem.
Af hensyn til vores planlæggelse, vil vi gerne at forældrene kommer ca. 14
dage før og aftaler med personalet, hvornår og hvordan der holdes fødselsdag.
Vi fejrer kun barnet 1 gang.
Hvis det aftales at fødselsdagen afholdes i Valhalla, begynder fødselsdagen
altid kl.9.00, og der kan serveres frugt, 1 stykke kage pr. barn eller andet som
formiddagsmad, der bliver sunget fødselsdagssang og uddelt gave,
fødselsdagen slutter, når formiddagsmaden er overstået. Her deltager alle børn
i barnets gruppe.
Hvis det aftales at børnehaven kommer hjem til barnet for at holde fødselsdag,
vil det være den fødselsdagsgruppe barnet er med i der kommer på besøg.
Forældre/børn, bestemmer menuen, som udelukkende nydes under festen som
formiddagsmad, det må også gerne her begrænses til 1 stykke kage, frugt, 1
bolle eller andet. Alle børn medbringer deres egen madpakke som frokost til
fødselsdage der fejres hjemme hos barnet. Når vi går til fødselsdag er det i
tidsrummet fra 9.30-12.00, vi kommer til fødselsdag ca. 9.30 og går igen når
vi har spist madpakker kl. 12. Fødselsdag i hjemmet er en mulighed for barnet
til at vise sit værelse og legetøj frem, vi vil gerne bruge tiden på at lege
fremfor at spise, derfor medbringer vi selv madpakker og værterne står for lidt
formiddagsmad.
Vi tager ikke til hjemmefødselsdage om mandagen.
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Besøgsdag:
1 gang om året har hele børnehaven besøgsdag. Her er det muligt at invitere
en gæst eller flere med i børnehave, det kan f.eks. være bedsteforældre,
tanter og onkler eller venner af familien. Til besøgsdag har gæsterne madkurv
med til frokost, som de spiser sammen med barnet. Ifølge vores alkoholpolitik
må der ikke nydes alkohol i Valhalla, derudover er det forbudt at ryge både
indenfor og udenfor. Gæsterne er sammen med barnet, til nogle af de daglige
aktiviteter, som barnet laver, når det er i børnehave eller i udegruppe.
Besøgsdag foregår over en hel dag, og gæsterne tilmelder sig og skriver på
hvilket tidspunkt man kommer.
Traditioner:
Vi har nogle traditioner i Valhalla, hvor vi afholder faste aktiviteter hvert år.
F.eks. fastelavn med tøndeslagning, julehygge m. børn og forældre,
sommerfest m. børn og forældre, sensommerfest med dagplejen, teater, ”hej
skal vi lege” osv. Det vil fremgå af aktivitetskalenderen, på hvilke datoer de
forskellige aktiviteter, der hører traditionerne til foregår.

14

Vigtig info
DayCare:
DayCare er bl.a. et registreringssystem, hvor du tjekker dit barn ind, ud,
melder syg, fri m.m.
Dog har DayCare mange andre vigtige funktioner, som vi bruger i Valhalla,
heriblandt barnets stamdata, kontaktoplysninger til forældrene,
ferieregistrering, dokumentforum, hvor vi lægger alle nye informationer og
øvrige dokumenter ind.
Der er ind imellem div. arrangementer, man skal melde sig til eller fra.
Uanset hvad, er det vigtigt, at I allerede når jeres barn starter i Valhalla, via
pc, logger på www.daycare.dk og får indtastet jeres kontakt telefonnumre, emailadresse og tager stilling til alle spørgsmål i stamdata. Dette gælder begge
forældre.
Vi er i øjeblikket ved at udarbejde en folder, med vejledning til brugen, som
når den er færdig, vil blive lagt ind under dokumenter på www.daycare.dk.
I kan altid få hjælp til brugen af DayCare, ved at henvende jer til vores
sekretær i Valhalla på estr@skivekommune.dk.
Fotografering/Videooptagelse:
Vi tager ofte billeder og engang imellem videooptagelser, til dokumentation af
vores hverdag og specielle oplevelser. Ved barnets start giver i samtykke på
DayCare sammen med resten af stamdata på barnet.
Facebook:
Valhalla har sin egen Facebook side, som bruges til at dokumentere vores
aktiviteter. Vi tager ofte billeder og lægger op. Der bliver ikke lagt billeder op
af børnenes ansigter. Husk at give samtykke på DayCare, især hvis du ikke
ønsker dit barn kommer med på billeder, der kommer på Facebook.
Ferie:
Vi vil gerne i god tid vide, hvornår dit barn holder ferie, derfor bliver der sendt
beskeder ud på DayCare, hvor du melder dit barn til ferie enten på din
hjemmecomputer eller på touchskærmen i forælderrummet. Det er vigtigt og
et krav, at du giver besked, om hvorvidt dit barn kommer i ferien eller holder
fri. Grunden til at vi gerne vil vide det i god tid er, at vi bruger det til
planlægning af personalets ferie, således at normeringen i ferieperioder bliver
så god som muligt.

15

Gruppebilleder:
Tages hvert år af grupperne i november. Det er en fotograf der tager
billederne, og der er en egenbetaling på billedet. Beløbet samt bestilling
foregår på grupperne.
Betaling:
Indimellem tager vi betaling for noget i Valhalla, det er f.eks. gruppebilleder,
afslutningsfest for ældste børn o.a. Det er muligt at betale med Swipp.
Sygdom:
Syge børn, må ikke komme i børnehaven. Barnet er rask nok, til at komme i
børnehave igen, når det kan deltage i aktiviteter med de øvrige børn, både ude
og inde.
Personalet må ikke give medicin, uden diagnosticering fra læge. Vi ser helst, at
forældre sørger for, at barnet får medicin. Hvis vi skal give medicin i Valhalla,
skal vi have den originale pakning fra apoteket med angivelse af dosering.
Børnehaven har forholdsregler fra sundhedsstyrelsen, som administreres af
embedslægen.
Kørsel:
Vi benytter Midttrafik, når vi skal på ture i nærområdet. Er der tale om større
grupper og/eller specielle arrangementer, vil vi leje en bus til formålet.
Fødselsdage:
Det er i Valhalla besluttet, at man ikke må annoncere med private fødselsdage
i Valhalla. Det vil sige, at man ikke må uddele invitationer i børnenes
garderoberum. Man kan i stedet benytte sig af legelisterne, for at få
information om adresser og tlf. nr. til de andre børn.
Legelisterne er på DayCare, her skal du som forælder være opmærksom på, at
du inde under børn og stamdata, skal huske at gøre dit telefonnummer aktiv,
således at det bliver vist på legelisten. Legelisten er mulighed for dig som
forælder, til at finde adresse og telefonnummer på andre børn i børnehaven,
således at du har mulighed for at lave en privat legeaftale.
Forsikringer:
Forsikringsforhold for børn og unge i Skive kommunes daginstitutioner, skoler
m.m. pr. 1.1.2005. Skive Kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn
og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Skive Kommune har en
ansvarsforsikring og som følge deraf, er skader, hvor ansatte eller kommunen
er erstatningspligtige, dækket.
HUSK:
Som forældre skal du altid selv anmelde ulykkestilfælde m.v. til evt. privat
tegnet ulykkesforsikring/familieansvarsforsikring. Hvis dit barn er blevet påført
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skade af en anden, skal
skadevolderens forældre.

du

som

forælder

selv

rejse

krav

overfor

Nogle gode råd:
Det anbefales, såfremt at du ikke allerede har tegnet en ulykkesforsikring, at
tegne en sådan, der dækker alle døgnets timer og giver barnet størst muligt
økonomisk hjælp, i forbindelse med et ulykkestilfælde.
Det
anbefales,
såfremt
at
du
ikke
allerede
har
tegnet
en
familieansvarsforsikring, at tegne en sådan, så dit barn er dækket i forbindelse
med evt. skade.
Forvolder dit barn skade, skal du ikke diskutere ansvarets placering med
modparten. Overlad det til dit forsikringsselskab, så vil selskabet tage stilling
til skyldsspørgsmålet.
Har du spørgsmål:
Spørgsmål i forbindelse med evt. skade vedr. dit barn og om kommunen er
erstatningsansvarlig, kan rettes til institutionen.
Tandskader:
Ved tandskader på børn under 18 år, skal du altid henvende dig, til den
kommunale tandpleje. Nødbehandling hos en anden tandlæge, er naturligvis
tilladt.
Ved en tandskade på unge mellem 18 -21 år, skal henvendelse ske til egen
tandlæge.
Hvis børnene forvolder skade på hinanden:
Forvolder børnene skade på hinanden, imens de er i institutionen, er det som
hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Den slags sager afgøres
mellem børnene (hjemmene) evt. gennem deres indbo/ansvarsforsikring.
Barnet bliver i dette tilfælde personligt erstatningsansvarligt, hvis det har
handlet uagtsomt eller forsætligt.
Der er tilsyn med børnene i institutionen. Hvis en indgriben fra personalet, ikke
kunne have hindret en skade, kan institutionen ikke drages til ansvar. Men
tilsynsansvaret er meget strengt.
Skader på institutionens ting:
Børn er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade
på institutionens bygninger eller inventar.
Befordring i bil:
Personalet kører IKKE med børn i private biler.
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Påklædning
Børnene skal have tøj på, de kan røre sig i, både ude og inde. Der skal
medbringes skiftetøj i børnehaven, udover regntøj, gummistøvler og tøj efter
årstiden.
Det vil være godt, at have flere lag tøj på. F.eks. termotøj og regntøj, så der er
mulighed for, at børnene kan tage et lag af eller på, alt efter vejret.
I kan gøre det nemmere for jer selv og os ved, at sætte navn i tøjet.
Hvis personalet finder tøj, der ikke er skrevet navn i, bliver det samlet i kurven
i forælderrummet.
Med jævne mellemrum, bliver tøjet hængt op, på et tørrestativ i en uge (Der
bliver skrevet, at det er glemt tøj og hvornår det tages væk igen).
Det der ikke bliver afhentet, bliver her, enten brugt til lånetøj i huset (hvor vi
skriver Valhalla med store bogstaver), eller også bliver det givet til Røde Kors.
Det tøj, som børnene låner af børnehaven, skal man som forældre vaske og
aflevere tilbage.
Snore: HUSK at fjerne evt. snore i dit barns tøj, på grund af kvælningsfare på
legepladsen.
Sko og sandaler:
Børnene kan bruge såvel lædersko som kondisko. Skoene må gerne være med
velcrolukning, da vi ved, at børnene gerne vil være selvhjulpne. Dog kan
snøresko, være gode for nogle børn, da de sidder bedre fast på foden.
Sandaler med tåfang anbefales til de mindre børn, da de bedre kan beskytte
tæerne i leg og cykling.
Indesko:
Indeskoene skal være med skridsikker bund og gerne så barnet selv kan tage
dem af og på. Hvis barnet kan passe sine sommersandaler, er disse gode som
hjemmesko om vinteren.
Plyssko f.eks. med dyrehoveder, er vældig sjove, men ikke særlig praktiske,
fordi skoens størrelse, hæmmer barnets bevægelsesfrihed.
Trøje:
Om vinteren skal trøjen være rimelig tyk og varm. Gerne strikket af uld eller
fleece.
Om sommeren er det fint med en tyndere trøje, til at have på f.eks. under
regntøj. Termotøj er et godt alternativ, til alle årstider.
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Hue:
En elefanthue er god, da den varmer både hoved og hals (man kan få
vindtætte elefanthuer).
Hvis man bruger tophue, kan en halsedisse, være en god idé.
Halstørklæder bruger vi IKKE på legepladsen pga. kvælningsfare.
Vanter:
Vanter med langt skaft, der kan trækkes op over ærmet, holder sne og kold
luft ude. Vanterne må gerne være strikkede og med foer. Vanter kan
imprægneres. Børn er glade for fingervanter, men de er kun praktiske, i det
omfang, at de selv kan tage dem på.
Sokker:
Sokker skal også helst være med langt skaft og gerne strikket af uldgarn.
Strømper af uld, er gode til at holde på varmen og lede fugt bort.
Regntøj:
Regntøjet skal helst være blødt, da det giver større bevægelsesfrihed. Det er
praktisk, hvis regntøjet er så stort, at man kan have fleece eller termotøj inden
under.
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Kost- og hygiejnepolitik i Valhalla
Vi har udarbejdet en kost- og hygiejnepolitik i Valhalla i samarbejde med
diætisten Anja Rathje, kan læses på vores hjemmeside, her kan I læse om,
hvad vi gør for at fremme sundhed og undgå sygdom. Vi vil gerne i
samarbejde med forældrene, være med til at give børnene sund og energirigtig
kost i hverdagen, og nogle gode hygiejne vaner.. Børns vaner, grundlægges i
barndommen. Derfor er det så vigtigt, at børnene lærer betydning af at spise
sundt, og vaske sine hænder så det bliver en vane gennem livet.
Vores overordnede formål med at have en sundhedspolitik er:
 At vi får skabt en kultur, hvor sundhed er en naturlig og positiv del af
hverdagen.
 At kost og sundhed er et naturligt emne at tale om og vil også blive sat
som punkt til forældresamtaler.
 At have fokus på kostens betydning for børns udvikling, trivsel og
sundhed og derigennem bidrage til at opbygge en sund og stærk
børnekrop.
 Vi ønsker at oplyse om og udfordre vores forældre omkring kost og
sundhed, f.eks. ved temaaften, nyhedsbreve, hjemmesiden, facebook og
inspiration i forældrerummet.
 At give børnene alternativer til det søde valg, så der gives plads til
sundere mad.
 At begrænse/nedbringe sygdom blandt børn og personale.
Vi henholder i høj grad til sundhedsstyrelsens 10 kostråd:
De 10 kostråd
De 10 kostråd, er hverdagens huskeråd til en sund balance, mellem mad og
fysisk aktivitet.

1. Spis varieret, ikke for meget og
vær fysisk aktiv.
2. Spis frugt og mange grønsager.
3. Spis mere fisk.
4. Vælg fuldkorn
5. Vælg magert kød og kødpålæg.
6. Vælg magre mejeriprodukter.
7. Spis mindre mættet fedt.
8. Spis mad med mindre salt.
9. Spis mindre sukker.
10. Drik vand
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Forslag til madpakke
Rugbrød med varieret pålæg
Diverse fiskeprodukter
Frugtstykker el. frugtpålæg
Pitabrød
Pizza
Æg
Rester fra aftensmaden
Ostebjælker
Smøreost

Alternativer til ”den søde tand”

Links til sunde hjemmesider:
www.sundhedsstyrelsen.dk
www.altomkost.dk
www.kostkompasset.dk
www.fuldkorn.dk
www.legekuffert.dk/leg-og-mad

Bøger:
Mit barn er for sødt af Lotte Salling
Sunde børn af Vibeke Manniche

Forslag til frugt og grønt:
Æbler
Pærer
Appelsiner
Mandariner
Gulerødder
Agurker
Blomkål
Peberfrugter
Melon
Vindruer
Ananas
Bananer
Cherrytomater
Kiwi

Forslag til eftermiddagsmad:
Rugbrød med pålæg
Boller med pålæg
Pizzasnegle
Pølsehorn
Grovtoast

Frisk frugt og grønt
Nødder og mandler

Frugt
Knækbrød
Gnavegrønt

SAMMENDRAG AF VORES KOSTPOLITIK
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Solpolitik
Formål:
Undgå at børnene i Valhalla bliver solskoldet, og at give børnene nogle gode
solvaner. Solpolitikken i Valhalla, bliver udarbejdet ud fra Kræftens
bekæmpelse, hvor vi også henter det daglige UV-index.
Obligatorisk:
Børnene skal være smurt hjemmefra, når de møder i børnehave.
Mellem kl.12-15, når UV-indexet er på 3 eller mere, følger vi flg.:





Søge skygge, f.eks. under træet eller overdækning, når det er muligt.
Beskytte huden med solhat og tøj, som er medbragt hjemmefra.
Være gode, solsikre rollemodeller for børnene.
Smører børnene med solcreme ved middagstid, som supplement til det
solcreme, de har fået på hjemmefra.

Vi overvejer nye muligheder for skygge.
Vi planlægger også mulighed for skygge, ved udendørs aktiviteter midt på
dagen.
Vi forsøger, så vidt muligt, at sætte lege og socialt samvær i gang, på steder
med skygge, midt på dagen.
Vi har skygge over centrale steder.
Kontoret har ansvar for, at formidle dagens UV-index til personalet.
Solhat & Tøj:
Det er en god ide med en solhat med god bred skygge og tøj der dækker så
meget af huden som muligt.
Solcreme
Børnehaven smører alle børnene ind ved middagstid, i solcreme af mærket
Derma Kids, faktor 30.
Denne udgift påtager Valhalla sig.
Vores solpolitik bliver sendt ud til alle forældre i marts/april på Daycare.
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IT-politik:
I Valhalla er vores mål, at vi skal bruge foto og videooptagelse, som led i det
pædagogiske arbejde, da vi betragter os selv som en it-institution. Det betyder
at personalet bruger medier i hverdagens arbejde, både sammen med børn
bl.a. som et læringsredskab og til gengivelse af oplevelser. derudover som et
redskab til at videreudvikle vores pædagogiske arbejde i form af iagttagelse og
dokumentation.
I Valhalla har vi Smartboards, iPads, kameraer, videokamera, iPod og
computere, x-box og wii. Vi har valgt at integrere medierne i huset, fordi vi
mener det er en naturlig del af børnenes læringsmiljø i dag og vi vil give alle
børn lige muligheder for at blive fortrolige med digitale medier.
Medierne skal hovedsagligt bruges som et pædagogisk redskab og derfor er
apps nøje udvalgt og er læringsspil, der passer til de forskellige børnegrupper.
Ofte ser vi at børnene, selv om de sidder og leger med ipads, er meget sociale
omkring det. Ofte sidder der flere børn omkring og der er gode dialoger igang.
Vi ser videoklip, vi selv har optaget og finder informationer der optager
børnene.
Børnene skal lære, at det ikke kun er spillemaskiner, men et redskab som kan
bruges til at anskaffe sig viden.
Om morgenen og om eftermiddagen, har vi valgt, at det er okay at børnene
sidder med iPads selv. Den vurdering har vi taget ud fra, at vi kun har spil der
er udvalgt ud fra læreplanstemaerne, og derfor mener vi ikke at det kun er
underholdning og pasning af børn. Børnene kan ofte have brug for lidt stilletid
og da vi er færre voksne i ydertiderne, kan den være god til at samle nogle
børn og/eller skabe ro for det enkelte barn. Når børnene sidder og leger med
iPads om eftermiddagen, får de mellem 10 og 15 min. og så bytter man med
en anden, så børnene sidder ikke med iPad en hel eftermiddag.
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Børnene bruger bl.a. iPads og iPod til at tage billeder og optage video. Det er
tilladt for børnene at optage video og tage billeder, både inde og ude.
Personalet redigerer og sletter, inden de vises. Desuden har vi en iPad med
3G, som kan tages med i udegruppen.
Smartboard er en computer, med meget stor touchskærm. Den bruges ofte,
når vi er en større gruppe børn der skal lave noget sammen. Vi kan lave
pædagogiske spil som f.eks. vendespil, bogstavspil og eventyr. Vi bruger den
til at høre det musik der interesserer børnene, som f.eks. MGP. Vi finder
informationer som børnene søger, ser hjemmelavede film og enkelte gange
hygger vi os med at lave biograf og ser en god børnefilm. Skive Kommune har
købt "digibogen", som er en masse opgavesider, der er specielt udviklet, ud fra
læreplanstemaerne.

Der kan læses yderligere omkring vores IT-politik på hjemmesiden.

Rygepolitik i Valhalla
Udmøntning af lov om røgfri miljøer, har til formål at forebygge
sundhedsskadelige effekter af passiv rygning, samt forebygge, at nogle
ufrivilligt udsættes for passiv rygning.
Alle Skive kommunes arbejdspladser er røgfrie indendørs. Skoler,
børneinstitutioner mv. hvor der er børn og unge under 18 år er røgfrie både
indendørs og udendørs.
Dette gælder såvel ansatte, som andre f.eks. forældre, der benytter lokalerne.

Alkoholpolitik i Valhalla
Skive Kommune har sat fokus på børn i familier med alkoholmisbrug.
I alle institutioner, er der personer, der har været på kursus, således at de kan
være institutionens ressourceperson og derigennem kan vejlede det øvrige
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personale om, hvilke tiltag der kan etableres, hvis børn møder personer med
et alkoholmisbrug og lider derunder.
I Valhalla må der ikke medbringes og nydes alkoholiske drikke, i forbindelse
med arrangementer med børn.
Alkoholpolitikken skal være en beskyttende faktor for børn, der i hverdagen
møder voksne, der gennem et alkoholproblem, kan give børnene en bekymring
for en hverdag med voksnes alkoholmisbrug.
 Børnehaven skal være et fristed for børn, hvor forældre og personale
skal kompensere og være et eksempel for barnet.
 Børnehaven er et sted, hvor barnet har en tryg tilknytning udenfor
hjemmet.
 Børnehaven er et sted, hvor daglige rutiner, regler og ritualer
bibeholdes.
 Børnehaven er et sted, hvor barnet får hjælp til, at mestre sin egen
situation bedst muligt.
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Konsulenter
Tværfaglige samarbejdspartnere:
Konsulenter:
Pædagogisk psykologisk rådgivning - i daglig tale PPR - er en rådgivning under
Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune. PPR har til opgave at støtte
børn med særlige behov og deres familier. PPR arbejder med børn i alderen 0 18 år samt deres familier og andre voksne, og i PPR arbejdes der primært med
de voksne omkring børnene og de voksnes betydning for børnenes udvikling.
I Valhalla samarbejder vi med talekonsulent,fysiaterapeut ,socialrådgiver og
psykolog fra PPR.
De kommer jævnligt i huset, og personalet bruger dem til rådgivning og
sparring. Derudover deltager de i stafetlog-møder sammen med forældre og
personale i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.
Sprogvurdering:
I Skive kommune bliver alle børn sprogvurderet som 3 årige og som 5 årige,
dette varetages i Valhalla af de 2 sprogkoordinatorer.
Sprogvurdering på de forskellige alderstrin kan bl.a. være pædagogens
redskab til at styrke det enkelte barns sproglige udvikling i dagtilbuddet.
Sprogvurderingen består af en række billedmateriale og et spørgeskema.
Forældrene modtager en e-mail med link til forældreskemaet som derefter
bedes besvaret.Resultatet af sprogvurdering som 3 årige tages med på 1.
forældresamtale efter at barnet har gået i Valhalla efter ca. 5 mdr. samt som 5
årig til skolesamtale.
Stafetlog:
Stafetloggen er elektronisk og er tilgængelig for forældre gennem deres NemId.
Stafetlog bruges til at have fokus på en opmærksomhed, samt sikre
samarbejde og de gode overgange.
Stafetlog er et redskab der bruges i Skive Kommune. Eksempel på en stafetlog
kan ses på www.skive.dk.
I Valhalla er stafetlog et redskab vi bruger til at have fokus på børns udvikling
sprogligt, motorisk, socialt m.m. Vi starter kun stafetlog op i samarbejde med
forældrene.
Stafetloggen er delt op i forskellige niveauer.
Vi bruger niveau 0, som en undersøgelsesfase, derefter har vi en samtale med
forældrene, hvor vi sammen finder ud af, hvad vi er kommet frem til. Til mødet
sammen med forældrene findes der ud af, om det er noget vi kan klare i
Valhalla, ved hjælp af den ekspertise der er i huset og i samarbejde med
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forældrene, og der aftales handleplan og opfølgningsmøder, stafetloggen er nu
i niveau 1.
Er der brug for, at der skal hjælp til fra vores samarbejdspartnere i PPR, laves
der en indstilling til PPR og PPR afgør, hvem der skal deltage i
stafetlogmøderne og evt. observere barnet, der bliver derefter aftalt et
opstartsmøde med forældrene og stafetloggen er i niveau 2. Der vil i niveau 2
blive afholdt opfølgningsmøder sammen med PPR og forældrene. Det er
barnets kontaktperson, der er stafetholder, og som sørger for at der bliver
skrevet i stafetloggen. Stafetloggen bruges til at logge på samarbejde og
aftaler. Når der ikke længere er en opmærksomhed på barnet, bliver
stafetloggen lukket, er der stadig samarbejde omkring barnet ved skolestart,
bliver stafetloggen med forældrenes samtykke overdraget til skolen, således at
skolen kan fortsætte det arbejde, der er i gang i børnehaven. Ligeledes bliver
stafetlogger oprettet i dagpleje/vuggestue overdraget til børnehaven, så det
samarbejde der er omkring barnet fortsætter i børnehaven.
Forældrebestyrelsen i Valhalla:
Består af 7 forældrevalgte repræsentanter. Disse bliver stemt ind én gang om
året i løbet af efteråret.
Lovgrundlag:
Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i daginstitutioner i Skive Kommune
2007.
Læreplanstemaer:
Vi arbejder alle med læreplanstemaer. Stafetlog er også et redskab, som
bruges af alle i Skive Kommune.
”Fri for mobberi” er også et tema, vi altid arbejder med i Valhalla.
Derudover har vi et samarbejde med Dagplejere – Brårup Skole og SFO.
Download brochuren ”Leg og lær” på:
www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-ogfamilie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Paedagogiskelaereplaner/Documents/Legoglaer.pdf
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