
Vejlefjord Vuggestue
Velkommen til

Vi glæder os til mange 
gode timer sammen med 
jeres barn og et godt 
samarbejde med jer.



Her følger lidt praktisk information til det  
kommende vuggestueliv samt en dagsrytme:
Skiftetøj: (hvid kasse i puslerummet) 
· Undertøj/bodystocking 
· Strømper/strømpebukser 
· Bukser/shorts 
· Bluse/t-shirt 
· Savlesmæk

Sovetøj: (mulepose i puslerummet) 
· Sut, sutteklud, bamse (eller hvad barnet har brug for) 
· Elefanthue 
· Varm bluse 
· Strikstrømper/overtræksfutter 
· Sovedragt

Overtøj: (efter årstiden) 
· Jakke 
· Termotøj 
· Regntøj 
· Elefanthue 
· Solhat 
· Varm bluse 
· Flyverdragt 
· Hjemmesko 
· Sko, støvler, sandaler 
· Prewalkers

Mad: (køleskabet på stuen) 
· Frugtpose (ca ½ bolle samt 1 stykke frugt) 
· Madpakke 
· Drikkedunk 
·  Sutteflaske samt indhold

Bleer: I medbringer bleer til jeres eget barn – når posen er ved at være tom 
sætter vi et lille skilt i barnets garderobe. 

Barnevogn: Vuggestuen har barnevogn, sele, sengetøj osv.

Daycare: Husk at udfylde barnets stamdata på www.home.daycare.dk
Det er vigtigt, at barnet hver dag bliver tjekket ind og ud, samt tid for afhent-
ning bliver noteret i Daycare. Det er også vigtigt, at I får tjekket for beskeder.

Legetøj: Eget legetøj må medbringes (dog ingen batterier). 



Navn: Der skal være tydeligt navn på alt, som sutter, madpakke, skiftetøj, 
overtøj osv. Som forældre er I selv ansvarlige for rengøring og sikkerhed i for-
hold til sutter og sutteflasker.

Samtaler: Vi tilbyder en samtale efter ca 3 måneder, samt inden børnehave-
start. I er dog altid velkomne til at komme og tage fat i os, hvis I har noget I vil 
snakke med os om.

Solcreme: De børn som ikke sover formiddagslur skal smøres hjemmefra om 
morgenen – vi smører dem efter middagsluren. De børn som sover formid-
dagslur smører vi efter behov. Vuggestuen har solcreme (solfaktor 30). Hvis I 
ønsker at vi skal smøre jeres barn i noget specielt solcreme sætter I det i gar-
deroben.

Dagsrytme: 
06.30 Vuggestuen og børnehaven åbner sammen

06.30-08.00 Der serveres morgenmad

07.30-09.00 De mindste vuggestuebørn leger i vuggestuen

09.00-09.30 Formiddagsmad/frugtpose

09.30-11.00   Aktiviteter på stuen, legepladsen, tur til stranden, hestene, 
boldbanen osv

11.00-11.30 Madpakker på stuen

11.30     Putte-/sovetid for de fleste børn  
– de børn som sover formiddagslur leger på stuen

Ca. 14.00-15.00 Eftermiddagsmad

15.00-16.45  Vuggestuen og børnehaven afslutter dagen sammen



Kontaktoplysninger:
Adresse: Vejlefjord Vuggestue og Børnehave 
 Vejlefjord 21 
 8721 Daugård

Tlf.:  7641 3138 
Mobil:  6155 4596 
  
Mail:  bhaven@vejlefjordskolen.dk 
Facebook: www.facebook.com/VejlefjordBornehave

 
Åbningstider:
Mandag-torsdag:  06.30-16.45 
Fredag:   06.30-15.30

Se mere på

vejlefjordskolen.dk/bornehave


