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Et sted hvor 
der både er 
godt at 
være og 
meget at 
lære  

I	Kratholmskolens	Børnehave	har	
vi	helt	unikke	muligheder	for	at	
beny9e	os	af	skolens	faciliteter	
som	bålsted,	legeplads	og	
gymnas>ksal.	De9e	vil	vi	
selvfølgelig	gøre	brug	af,	og	I	vil	
kunne	se	ak>viteter	og	andre	
relevante	oplysninger	på	
infotavlen	i	garderoben.	

	

	
	
	

	 	  
 

Kontakt	m.m.	
	
Telefonnumre:	
Stuen:	30	59	09	32	
Kontor:	30	59	09	33	
	
Mail:	
tk@kratholmskolen.dk	
	
Åbnings7der:	
Mandag	>l	torsdag:	6.30	–	17.00	
Fredag:	6.30	–	16.30	
	
Adresse:	
Kratholmskolens	Børnehave	
Byghøjvej	27-33	
5250	Bellinge	
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Kratholmskolens
Børnehave
 - en kristen børnehave

Et sted hvor 
der både er 
godt at være 
og meget at 
lære 
I Kratholmskolens Børnehave har vi 
helt unikke muligheder for at benytte 
os af skolens faciliteter som bålsted, 
legeplads og gymnastiksal. 

Dette vil vi selvfølgelig gøre brug af, 
og I vil kunne se aktiviteter og andre 
relevante oplysninger på infotavlen i 
garderoben.



	

Opstart	
Velkommen	>l	jer	og	jeres	barn	i	Kratholmskolens	Børnehave.	
Hvert	barn	er	unikt,	og	I	er	en	vig>gt	brik	i	dets	liv	-	også	når	det	
kommer	 >l	 at	 skulle	 starte	 i	 børnehaven.	 Det	 vil	 derfor	 være	
meget	forskelligt,	hvor	lang	>d	jeres	barn	har	brug	for,	at	I	er	med	
i	 starten.	 	 Lav	 evt.	 aValer	 hjemmefra,	 og	 i	 sammenråd	 med	
pædagogerne,	hvor	 I	prøver	at	 lade	 jeres	barn	være	uden	 jer	 i	
børnehaven.	 Her	 vil	 det	 være	 oplagt	 at	 gøre	 brug	 af	
morgensamlingen	 >l	 at	 være	 uden	 jer,	 hvor	 børnene	 på	 en	
naturlig	måde	er	ak>veret	med	deres	frugt	og	hyggelige	sange	og	
lege	med	de	andre	børn.	
Det	 er	 ikke	 al>d	 en	 fordel	 for	 jeres	 barn	 med	 lange	
indkøringsperioder,	 og	 jeres	 barn	 har	 frem	 for	 alt	 brug	 for	
tydelighed	og	tryghed.	
	
Vi	kan	love,	at	vi	vil	være	synlige	og	klar	>l	at	hjælpe	både	jer	som	
forældre	og	jeres	barn	og	forsøge	at	give	den	tryghed	og	omsorg	
jeres	barn	har	brug	for.	
		

	

ET SAMARBEJDE 
Vi	ønsker,	at	I	og	jeres	barn	skal	trives	
i	Kratholmskolens	Børnehave,	og	det		
er	derfor	vig>gt	for	os	at	have	en	god	

kommunika>on	med	jer.	

…så tag endelig en kop kaffe! 
 

Vig7ge	7dspunkter	i	børnehaven	

630	-	900	
• Hver	morgen	er	der	mulighed	for	at	spise	morgenmad	i	

børnehaven	indtil	kl.	8	
• Vi	vil	opfordre	til	hyggelige	og	rolige	aktiviteter.	

900	-	930	
• Hver	dag	har	vi	samling,	hvor	børnene	får	mulighed	for	at	

spise	deres	frugt,	mens	vi	synger	sange	og	leger	smålege.	
Vi	opfordrer	til,	at	I	som	udgangspunkt	afleverer	jeres	
barn	inden	eller	efter	samling	

930	-	1100	

• Formidddagsaktiviteter	

1100	-	1200	

• Børnene	spiser	deres	medbragte	frokostmadpakker	
1200	-	1400	

• Inde-/udelege	
• Mulighed	for	middagslur	

1400	-	1430	

• Børnene	spiser	deres	medbragte	eftermiddags-
madpakker	

1430	-	1700	/1630	

• Inde-/udelege	
	

	

	

Madpakker	og	frugt	(drikkedunk)	

Børnene	medbringer	hver	dag	deres	egen	drikkedunk	med	vand.	
Det	er	jeres	ansvar	som	forældre	at	sørge	for,	at	jeres	barn	får	den	
mad,	det	har	brug	for.	Vi	har	ikke	nogen	defineret	kostpoli>k,	men	
anbefaler	som	udgangspunkt	næringsrig	kost	som	groV	brød	og	
magert	pålæg.	Husk	på,	at	børnene	skal	have	energi	>l	en	hel	dag,	
fyldt	med	leg	og	nye	udfordringer,	og	de	har	derfor	behov	for	mad	
med	masser	af	næring.		
	
Garderobe	og	skiBetøjskassen	
I	bedes	sørge	for,	at	der	minimum	er	følgende	>ng	med	navn:	

• Praktiske	sko	til	udendørs	brug,	der	egner	sig	til	vejr	
og	årstid	

• Overtøj,	hue,	vanter,	regntøj	osv.	
• Varmt	tøj	og	rigeligt	med	skiftetøj	(kan	lægges	i	

kassen	over	garderoben)	
• Sko	til	indendørs	brug	
• 2	par	lange/korte	bukser,	2	langærmede	bluser,	

2	t-shirts,	2	par	underbukser,	2	par	strømper	og	
en	varm	trøje	

• Evt.	bleer	der	lægges	i	kassen	over	skiftebordet	

Middagslur	

De	børn,	der	har	behov	for	en	middagslur,	pu9es	eVer	middag.	
Børnehaven	sørger	for	seng	og	lagen,	og	der	vil	al>d	være	en	
voksen	>lgængelig	ved	putning	og	under	selve	luren.	
I	skal	blot	sørge	for:	

• dyne,	pude,	sengetøj	og	evt.	sovebamse/sut	

Ved	sygdom	og	ferie	

Vi	regner	med	at	se	børnehavens	børn	hver	dag,	og	vi	vil	derfor	
gerne	vide,	hvis	jeres	barn	er	forhindret	i	at	komme	enten	ved	at	
sige	 det	 direkte	 >l	 børnehavens	 personale	 eller	 ved	 et	
telefonopkald	>l	barnets	stue	den	pågældende	morgen	inden	kl.	
9.	Har	I	planer	om	ferie	eller	lignende,	vil	vi	også	meget	gerne	vide	
de9e	god	>d	i	forvejen.	
	
Oplever	vi,	at	jeres	barn	bliver	syg	i	løbet	af	dagen	i	børnehaven,	
vil	I	blive	ringet	op,	såfremt	vi	vurderer,	at	jeres	barn	vil	have	bedst	
af	at	blive	hentet.	Derfor	er	det	vig>gt,	at	vi	har	jeres	gældende	
telefonnumre	 -	 også	 >l	 jeres	 arbejde.	 Har	 I	 ændringer	 >l	 de	
oplysninger,	vi	har	fået,	bedes	de9e	informeres	>l	børnehavens	
personale.	
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magert	pålæg.	Husk	på,	at	børnene	skal	have	energi	>l	en	hel	dag,	
fyldt	med	leg	og	nye	udfordringer,	og	de	har	derfor	behov	for	mad	
med	masser	af	næring.		
	
Garderobe	og	skiBetøjskassen	
I	bedes	sørge	for,	at	der	minimum	er	følgende	>ng	med	navn:	

• Praktiske	sko	til	udendørs	brug,	der	egner	sig	til	vejr	
og	årstid	

• Overtøj,	hue,	vanter,	regntøj	osv.	
• Varmt	tøj	og	rigeligt	med	skiftetøj	(kan	lægges	i	

kassen	over	garderoben)	
• Sko	til	indendørs	brug	
• 2	par	lange/korte	bukser,	2	langærmede	bluser,	

2	t-shirts,	2	par	underbukser,	2	par	strømper	og	
en	varm	trøje	

• Evt.	bleer	der	lægges	i	kassen	over	skiftebordet	

Middagslur	

De	børn,	der	har	behov	for	en	middagslur,	pu9es	eVer	middag.	
Børnehaven	sørger	for	seng	og	lagen,	og	der	vil	al>d	være	en	
voksen	>lgængelig	ved	putning	og	under	selve	luren.	
I	skal	blot	sørge	for:	

• dyne,	pude,	sengetøj	og	evt.	sovebamse/sut	

Ved	sygdom	og	ferie	

Vi	regner	med	at	se	børnehavens	børn	hver	dag,	og	vi	vil	derfor	
gerne	vide,	hvis	jeres	barn	er	forhindret	i	at	komme	enten	ved	at	
sige	 det	 direkte	 >l	 børnehavens	 personale	 eller	 ved	 et	
telefonopkald	>l	barnets	stue	den	pågældende	morgen	inden	kl.	
9.	Har	I	planer	om	ferie	eller	lignende,	vil	vi	også	meget	gerne	vide	
de9e	god	>d	i	forvejen.	
	
Oplever	vi,	at	jeres	barn	bliver	syg	i	løbet	af	dagen	i	børnehaven,	
vil	I	blive	ringet	op,	såfremt	vi	vurderer,	at	jeres	barn	vil	have	bedst	
af	at	blive	hentet.	Derfor	er	det	vig>gt,	at	vi	har	jeres	gældende	
telefonnumre	 -	 også	 >l	 jeres	 arbejde.	 Har	 I	 ændringer	 >l	 de	
oplysninger,	vi	har	fået,	bedes	de9e	informeres	>l	børnehavens	
personale.	
	

	

	 	 	 	

	 	 	 	
	


