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Det liv, som jeres barn nu skal 
have i børnehaven, er et ganske 
særligt liv. Det er fyldt med nye 
mennesker, nye oplevelser, nye 
rum at være i, nye lege at øve sig 
på. Med andre ord en helt ny ver-
den, som skal erobres.

Jeres barn tager det næste skridt 
til selvstændighed. Dette er i sig 
selv en ganske vidunderlig og 
svær ting, der kræver nogle ram-
mer, hvor man kan udfordres, hvor 
man kan undersøge sin verden i 
kraft af sig selv og sammen med 
andre, og hvor man bliver mødt 
og respekteret som det menne-
ske, man er. 
Det kræver også god støtte hjem-
mefra og fra os voksne i børneha-
ven i et tæt og åbent samarbejde, 
fordi det er vigtigt, at jeres barn 
føler sig trygt for at turde erobre 
sin nye verden.

Hvorfor er det så, at verdenen 
i Sct. Pauls børnehave er så 
vidunderlig?
Jo, det er fordi, vi har valgt:

•	 at børnene sammen med os 
voksne er med til at skabe de-
res verden. At vi sammen går 
på opdagelse og finder alt det 
spændende, som gør en vid-
underlig verden.

•	 at prioritere at skabe nogle 
rammer i vores børnehave, 
som er indbydende, spæn-
dende, dynamiske og i børne-
højde. Det vil sige, at  rumme-
ne gerne skulle afspejle det, 
som rør sig i børnegruppen.

Vores ønske er, at jeres barn med 
tiden tager sin børnehave til sig og 
gør den sin, at jeres barn mærker, 
at han/hun gør en forskel i det sam-
lede billede, at det er vigtigt om 
han/hun er her, at vi mangler og 
savner de særligt gode ting, jeres 
barn kan, når han/hun ikke er her. 

Vores ønske er, at jeres barns bør-
nehaveliv bliver rart, trygt, me-
ningsfuldt og udviklende.

Velkommen til Sct. Pauls vidunderlige verden 
– her gror man!
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Vores pædagogik tager 
ud-gangspunkt i princippet om 
anerkendende relationer. Det vil 
sige, at vi arbejder ud fra barnets 
ret til at definere sig selv, både 
i forhold til følelser, kreativitet, 
sprog og behov.

Igennem dialog og samarbejde 
med barnet forsøger vi at afdæk-
ke det, som er vigtigt for barnet.  I 
dialogen er det vigtigt, at vi som 
voksne er vores rolle bevidst, at vi 
er åbne og spørgende, så vi giver 
barnet plads til at definere sine 
ønsker og behov. At vi ikke læg-
ger barnet ord i munden, men vi 
har tålmodighed til, at barnet fin-

der den vej, som er vigtig og me-
ningsfuld for barnet.

Plads til leg
Et andet vigtigt pædagogisk prin-
cip for os er at skabe plads til leg. 
Vi har igennem erfaringer, studier, 
observationer og rigtig megen 
leg fået kendskab til, hvad leg gi-
ver det enkelte barn. 

Igennem leg forsøger barnet at 
forstå den verden, de er en del af. 
De leger rollelege for at forstå de 
mønstre/strukturer, som er frem-
herskende i deres hjem og andre 
steder.

Vores pædagogiske udspring 
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Et andet vigtigt element i legen 
er, at barnet øver sig i at finde en 
plads og forstå den komplekse 
sammenhæng, der er i fællesska-
bet i børnehaven. Rent praktisk 
betyder det, at vi har en meget 
åben struktur, når det gælder bør-
nenes ønsker, behov, bevægel-
ses- og handlingsfrihed. 

Vi ønsker at give børnene og os 
selv plads til muligheder frem for 
begrænsninger. Dette kræver en 
stor fleksibilitet og rummelighed 
hos os alle. Vi anerkender samti-
dig, at ikke alle har den rumme-
lighed og fleksibilitet. Her forsø-
ger vi gennem dialog at nå frem 
til en løsning, som virker for den 
enkelte. 

Det er vigtigt, at ingen føler sig 
fortabt eller grænseoverskredet, 
men samtidig er det vigtigt at 
huske, at det kun er positivt, når 
man mærker sine grænser, for 
at man kan skabe muligheder 
for selvforståelse og udvikling. 

Vi arbejder også meget med om-
sorg og er meget tæt på børnene. 
Vi deler os ud i børnehavens for-
skellige rum for at kunne passe 
godt på dem og for enten at være 
en del af legen eller for at kunne 
vejlede.

Andre gange er det den voksne, 
som styrer en aktivitet, børnene 
kan vælge at deltage i.

Primært er det vigtigt for os, at 
barnet får en stor og alsidig ind-
sigt i de ressourcer og mulighe-
der, de har, mens de er her hos os.  

Dette er groft sagt, hvad der lig-
ger til grund for vores pædago-
gik. Hvis du/I har brug for at læse 
mere om det, kan du læse vores 
årsplan, der ligger på vores hjem-
meside, www.sct-paul.dk.
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Børnehavebarnet
– den spirende selvstæn-
dighed

Når de næsten treårige begynder 
i børnehave, ændrer deres verden 
sig på flere måder. Hvor hverda-
gen i vuggestuen ofte er kende-
tegnet ved fastlagte rytmer og 
rutiner - faste rammer for samvær, 
leg, at spise og sove - er rammer-
ne i børnehaven friere. Børnene 
spørges og er med til at bestem-
me over deres dag, og hvordan 
den skal forløbe. 

Det beror også på, at barnet på 
dette tidspunkt bliver mere selv-
stændigt, selvhjulpent, eksperi-
menterende og erkendende. De  
prøver sig selv af i mange sam-
menhænge, og det er her, vi prø-
ver at møde og forstå dem. Det er 
en proces, der har været under-

vejs længe, men som får et ekstra 
skub i mødet med børnehavens 
verden.

Denne udvikling vil vi gerne støt-
te og i takt med, at barnet får flere 
redskaber til selv at klare ting og 
give sig i kast med  situationer, 
må rammerne også blive friere. 
Konkret betyder det, at børne-
ne inddrages i beslutninger om, 
hvorvidt de vil med på tur, om de 
vil være med til en aktivitet, hvor-
når de er færdige med en leg, osv. 
Vi voksne er der selvfølgelig til at 
guide og hjælpe.

Processen, hvor børnene skal be-
slutte, kan i første omgang virke 
kaotisk på nye børn og forældre, 
men som børnene bliver trygge 
ved  os og formen, bliver det end-
nu et redskab til at kunne præge 
sin børnehave og med tiden sit liv. 
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Mandag formiddag holder vi et 
planlægningsmøde, hvor vi til-
rettelægger ugen, aftaler aktivi-
teter, osv. ud fra børnenes ønsker, 
behov og vores pædagogiske 
overvejelser.

En god start på dagen
De mange familier i børnehaven 
har forskellige rytme, rutiner og 
arbejdssliv. Det betyder, at beho-
vene for at aflevere og hente kan 
være vidt forskellige.
 
Nogle forældre sidder og hygger 
ved morgenbordet i børnehaven, 
nogle børn kan lide et hurtigt far-
vel. Sammen med jeres barn fin-
der I netop den måde, der passer 
jer, og vi hjælper jer gerne. 

Det er vigtigt for jeres børn og for 
os, at forældre siger klart farvel til 
de voksne i børnehaven. Derved 
undgår jeres børn situationer, 
hvor de er kede af at I er gået og 
står alene med det.

Vi syntes at tid sammen med ens 
forældre er vigtig, og derfor syn-
tes vi også det er fint, at jeres barn 
kommer senere end 10. Ligesom 

vi syntes, det er vigtigt, at barnet 
kommer ”til tiden” de dage, hvor 
vi planlægger aktiviteter, der in-
volverer barnet.

Efter kl. 10 kan I opleve, at vi er 
gået ud. Vi hænger da en seddel 
på døren om, hvor vi befinder os. 
På dette tidspunkt vil det af prak-
tiske og pædagogiske hensyn hel-
ler ikke altid være muligt for jeres 
barn at vælge en ønsket aktivitet.

I kan altid ringe til børnehaven 
om morgenen og få besked, el-
ler aftale det løbende med os, så 
vi kan møde jeres behov på en 
måde, der tilgodeser jeres barn 
og vores planlægning. 

Livet i børnehaven
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Kl. 7.00
Børnehaven åbner. Vi går i gang 
med at lave morgenmad og tager 
imod de første børn.

Kl. 7.30-9.00
Der er morgenmad, vi sidder ved 
morgenbordet i køkkenet og siger 
goddag til hinanden og til de næ-
ste børn, der kommer. Den næste 
personale møder ind kl. 8.30, og vi 
begynder at gå ned i den anden 
ende og åbne op.

Kl. 9.00
Morgenbordet ryddes væk. De 
sidste personaler møder ind mel-
lem 9.00 og 10.00.

De første tre timer handler altså 
om at sige goddag til børneha-
ven, vennerne og farvel til mor 
eller far. Det er også her, børnene 
orienterer sig om, hvad man kan i 
dag, hvem der er her og tuner sig 
ind på, hvad de skal lave. Nogle 
børn er allerede i fuld gang med 
at lege.

Vi skriver jeres barn ind og ud af 
børnehaven i ”bogen” – bl.a. af 
hensyn til sikkerhed ved brand. 
Hvis der gør sig særlige praktiske 
forhold gældende for jeres barn 
den dag, må I enten give besked 
til en voksen eller skrive det i bo-
gen ud for jeres barns navn.

Dagens gang
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Kl. 10.00
Aktiviteter og leg begynder på 
dette tidspunkt, planlagte som 
spontane. Det kan være rytmik, 
værksted og ture. De voksne for-
deler sig efter funktioner og rum.

Kl. 12.00-13.00
På denne tid skal sovebørnene 
puttes. De, der skal have ren ble 
på, får dette, og så putter vi. Dem, 
der ikke har spist endnu, spiser vi 
med.

Kl. 11.00-14.00
Mad: I børnehaven spiser børne-
ne, når de er sultne. Vi afbryder 
dem ikke midt i en leg, for at de 
skal spise. Ofte går de i små grup-
per op i køkkenet for at spise sam-
men med en voksen. De mindste 
har ofte behov for at besøge deres 
madpakker i løbet af formidda-
gen, og det hjælper vi dem med. 
I løbet af dagen samler vi op på 
hvilke børn, der har spist, og hvor 
meget. Vi gør meget ud af, at det 
at spise skal være en rar og god 
oplevelse  for alle.

Kl. 13.30
De, der har været på ture eller ude, 
kommer ofte hjem her. Den  per-
sonale, der har åbnet, går hjem. 
Nye lege  begynder.

Kl. 14.30-15.00
Frugt: vi spiser frugt, resten af mad-
pakken, knækbrød eller andet.

Kl. 15.30-17.00
Oprydningen begynder. En  perso-
nale går kl. 15.30 - der er to tilbage, 
så den ene ende lukkes af.  Vi be-
stræber os på at begrænse aktivite-
ter, samtidig med at børnene skal 
have mulighed for at lege.

Kl. 16.00
Er der én personale tilbage, og 
vi opholder os i den ene ende af 
børnehaven. Den voksne suser lidt 
omkring, rydder op, fejer, osv. Vi 
prøver at skabe en god stemning 
og være der for de børn, der bli-
ver hentet sent. I må derfor gerne 
have øje for om jeres barn mangler 
at rydde op efter sin leg, før I går 
hjem fra børnehaven.

Alle små børn kan være meget 
trætte efter at have været sammen 
med 24 andre børn og voksne en 
hel dag – særligt hvis man er ny. Je-
res barn kan derfor godt have eks-
tra brug for jeres hjælp, når de skal 
ud af døren.

Kl. 17.00
Børnehaven lukker, og den sidste 
personale har fri. Her skal vi kunne 
lukke døren og gå.
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Indkøring
Den første dag får jeres barn en 
garderobe. I får også et stamkort 
med oplysninger om jeres barn. 
Det bedes I udfylde og holde  op-
dateret, så vi altid kan få fat i jer 
f.eks. ved sygdom.

For at gøre begyndelsen så tryg 
som muligt, får jeres barn og I til-
knyttet en voksen, der står for ind-
køringen og den senere kontakt.

Når dit barn begynder i børneha-
ven, skal det vænne sig til en ny 
hverdag og nye mennesker. Da 
børns behov og vaner er forskel-
lige, er tiden og måden, indkørin-
gen foregår på, forskellig.

Normen er dog, at en forælder er 
med den første tid – for at skabe 
en tryg situation for jeres barn. Af-
hængig af hvordan det går, aftales 
forløbet nærmere.

Vi anbefaler, at barnet i begyn-
delsen har nogle korte dage – 
det er hårdt arbejde at begynde i 
børnehave.

Det handler om jeres barns trivsel 
og jeres muligheder. Fortæl os al-
tid om dine tanker og ønsker, så 

vi kan imødekomme jer på den 
bedst mulige måde.

Selvom et indkøringsforløb kan 
virke problemløst, må man dog 
regne med, at barnet først føler 
sig på hjemmebane efter et halvt 
år, og at der kan komme efterre-
aktioner af forskellig art.

Information fra børnehaven
På opslagstavlen i køkkenet skri-
ver vi, hvad der sker de kommen-
de dage. Her står, hvis noget ikke 
er som det plejer. Det kan være, 
at børnene skal komme på et be-
stemt tidspunkt, fordi vi skal på 
tur, eller der kan være festlige ar-
rangementer, sygdom, vikar, osv.

I børnehavens dokumentati-
ons-bog på pulten i køkkenet, 
skriver vi om ugens forløb og sæt-
ter billeder, tegninger og andre 
ting ind. Det er her, vi dokumen-
terer jeres barns børnehavedage.

I vil løbende modtage nyheds-
brev om, hvad der sker i børneha-
ven, om projekter, bestemte ture 
osv. Dertil kommer information 
på den store opslagstavle i gan-
gen fra bestyrelsen, kommunen 
og forældre 

Samarbejdet om jeres barn
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Møder og samtaler
Som forældre til nye børn vil I bli-
ve tilbudt en samtale efter ca. tre 
måneder. En sådan samtale hand-
ler om, hvordan begyndelsen har 
været, og hvordan jeres barn fun-
gerer og trives i sin børnehave.

Desuden tilbyder vi en trivsels-
samtale om året, ligesom vi vil 
bede om en samtale, hvis vi op-
lever, at jeres barn ikke trives, el-
ler vi oplever, at der er uafklarede 
spørgsmål mellem os og jer ved-
rørende jeres barns dagligdag.

I er naturligvis altid velkomne til 
at henvende jer, hvis I har spørgs-
mål, bekymringer og andet. Hvis 
jeres ærinde er af problematisk 
eller alvorlig karakter, er det godt 
at aftale et møde, hvor vi kan tale 
uforstyrret i ro og fred.

Det er vores ønske, at I som nye 
forældre føler jer trygge ved bør-
nehaven. Vi ønsker og lægger op 
til en åben dialog omkring jeres 
barn, hvilket vil være omfattet af 
vores tavshedpligt.

imellem. Yderligere information 
findes i vores Årsplan.

Hjemmeside: www.sct-paul.dk

Vi holder forældremøde to gange 
om året.
 
Den daglige kontakt
Den daglige kontakt, når du brin-
ger og henter dit barn, er vigtig. 
Spørg den/de voksne, der er i bør-
nehaven, når I henter og bringer 
- om dagligdagen såvel som sær-
lige hændelser.

I har altid mulighed for at ringe, 
hvis der er noget, I er i tvivl om el-
ler gerne vil tale om.

Selvfølgelig vil vi ansatte 
gerne være hjælpsomme 
og opmærksomme, når 
vi er i vores allesammens 
børnehave. Alligevel vil vi 
nævne, at vi forventer, at I 
tager ansvaret for jeres børn, 
når I er sammen med dem i 
børnehaven – ved aflevering, 
afhentning, arrangementer 
o.lign. 

11



Garderobe og tøj
Hvert barn har sin egen gardero-
beplads til overtøj, sko, regntøj, 
gummistøvler og ekstratøj.

Det er vigtigt, at jeres barn altid 
har overtøj og fodtøj, der passer til  
årstidens vejr – så barnet varmt og 
tørt kan nyde legen udendørs.
 
I vinterhalvåret er det godt med 
sutsko i børnehaven. De vil blive 
taget af og på i en uendelighed, 
men ved fælles hjælp vil det øge 
antallet af dage med varme fødder.

Jeres barn vil få brug for skiftetøj 
i tilfælde af tisseuheld, vandleg, 
bagning og andet. Børnene le-
ger og bliver beskidte, derfor skal 
børnehavetøjet kunne tåle lidt af 
hvert.

Det er vigtigt, at I skriver navn i 
jeres barns tøj. Et lille barn kan 
ikke selv holde styr på sit tøj i en 
dagligdag sammen med mange 
mennesker.

Vi samler jeres barns tøj og ting 
sammen i  løbet af dagen. Hvis 
der ikke er navn i, lægger vi det i 
glemmekassen i garderoben.

Det er dog  jeres ansvar at holde 
orden i jeres barns sager og gar-
derobe. Vi vil selvfølgelig gerne 
være hjælpsomme, men I kan ikke 
forvente, at vi har tid til at lede 
efter jeres barns madkasse eller 
sutsko, når I henter jeres barn. Vi 
lægger tingene på plads, når de 
dukker op ved oprydning.

Den første fredag i hver måned 
bedes I tømme jeres barns garde-
robe, så bliver der gjort rent.

Bleer
I skal selv medbringe bleer, hvis 
jeres barn bruger ble. Husk at skri-
ve navn på blepakken.

Madpakke
Husk en dejlig, skøn madpakke 
med lutter livretter. Vi varmer ger-
ne ting i mikroovnen. Madkassen 
(med navn på) lægger I i det ne-
derste køleskab i køkkenet.

Frugt
I skal medbringe et styk frugt til 
den fælles frugtskål i vinduet i 
køkkenet. Hvis jeres barn ønsker 
sin egen private frugt, hører det 
til madpakken. 

Alt det praktiske
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Sovesager
Har jeres barn brug for middags-
lur, medbring gerne dyne, pude, 
sovedyr…

Legetøj/sager
Jeres barn må gerne have legetøj, 
krammedyr, sutteklud eller andre 
sager med, og vi hjælper med at 
passe på det.

Tur-rygsæk
En rygsæk med drikkedunk er en 
god idé at have fast i garderoben.

Hygiejne
Da der er mange børn og voksne 
samlet på et sted, er der mange 
bakterier.

Vi har fokus på håndvask for voks-
ne og børn i det daglige, men det 
er af stor betydning for hygiejnen, 
hvis I vasker hænder med jeres 
børn, når I kommer til børneha-
ven, og inden I forlader den. Det 
vil vi gerne have, at I gør hver dag.

Ferie og Sygdom
Vi anbefaler at jeres barn holder 
minimum tre ugers sommerferie 
og to ugers øvrig ferie i løbet af 
året.

Hvis barnet er sygt eller holder fri, 
vil vi gerne have, at I ringer be-
sked om morgenen.

Hvis jeres barn bliver sygt, får fe-
ber eller bliver utilpas i børneha-
ven, ringer vi til jer. Ligeledes hvis 
det har lus, øjenbetændelse eller 
andet, der smitter.

Vi må ikke give medicin med-
mindre der er tale om en kronisk 
lidelse.
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Hvert år i maj eller juni tager vi fire 
dage på koloni med alle børnene.

Her lærer børn og voksne hinan-
den rigtig godt at kende. Det kan 
vi mærke, når vi kommer hjem:  
Der er en afslappet stemning, og 

børnene er mere tolerante og 
rummelige i forhold til hinanden.

Vi voksne sover sammen med 
børnene i små grupper. Du har 
mulighed for at ringe og tale med 
dit barn på kolonien.

Koloni
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Til egne notater:
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Sct. Pauls sogns menighedsbørnehave

Adresse
Fredericiagade 84
1310 København K
Telefon 33 15  28 42
Mail: sct-paul@mail.dk
Hjemmeside: www.sct-paul.dk
 
Personale
Sanne Krabek, leder 
En pædagog, 37 t.
En pædagog, 32 t.
En medhjælper, 29½ t. 
 
Åbningstid 
Børnehaven har åbent hverdage fra kl. 7.00-17.00.

Lukkedage
Vi har lukket mellem jul og nytår. Derudover placerer vi de 
resterende lukkedage op ad øvrige helligdage

Ejerskab og bestyrelse
Vi er selvejende under paraplyorganisationen MDI. Vi er fusioneret 
med Teaterinstitutionen og sammen hedder vi; ”Børnehuset 
Teaterbørn og Sct. Paul” Vi har fælles bestyrelse som institutionens 
drift er underlagt. Den administrative ledelse befinder sig i st. 
kongensgade på adressen: 
Leder af Børnehuset Teaterbørn og Sct. Paul: Susan Mellin

Store Kongensgade 79
1264 Kbh K
33147996
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