
Kontaktinformationer
Børnehuset Bulderby
Jernaldervej 288
8210 Århus V
Telefon:8713 8172

Hjemmeside:bulderby.dagtilbud-aarhus.dk

Pædagogisk leder:
Søren Straszek
sosis@aarhus.dk

Dagtilbudsleder:
Lisbeth Holmbjerg Jensen
lihje@aarhus.dk

Åbningstider:
Mandag- torsdag	
 0630-1700
Fredag	
 	
 	
 0630-1630

Vi holder lukket dagene op til påske, fredag e/er kristi himmelfartsdag, uge 
29-30 og dagene mellem jul og nytår.

mailto:sosis@aarhus.dk
mailto:sosis@aarhus.dk
mailto:lihje@aarhus.dk
mailto:lihje@aarhus.dk


Kære nye forældre i Bulderby

Denne lille pjece er tænkt som information til nye og kommende 
forældre. Vi har bl.a. valgt at fortælle om vore pædagogiske mål og om 
forventninger til samarbejdet. 

Praktiske informationer er det også blevet plads til. Der er information om 
tøj, kost og om  hverdag og fest  i Bulderby

God læselyst

Med venlig hilsen

Personalet og forældrerådet i Bulderby 

Maj 2011

Samarbejde
Vores fornemmeste opgave er at samarbejde med jer om det fælles fokus at 
sikre jeres barn den bedst mulige udvikling i samspil med andre børn. For at 
vi kan det, kræver det åbenhed og tillid fra både jer og os. I skal have tillid til 
at vi vil jer og jeres barn det bedste, og I skal være åbne omkring at indgå i 
dialog med personalet omkring de bekymringer i evt. måtte have omkring 
jeres barn.

Forældrerådet har sammen med personalet udarbejdet nedenstående 
retningslinjer for “Det gode samarbejde - et fællesansvar”

Personalet forventer
• at I kommer til os, når der er noget I er usikre på omkring jeres barn, eller 
de andre børn

• at I tager aktivt del i det der foregår i institutionen, tager stilling til opslag 
og beskeder, og får afleveret tilmeldinger, deltager i arrangementer og 
holder jer orienteret i nyhedsbrev.

• at I deler jeres barns sorger og glæder med os - så vi ved hvis der er noget 
vi skal være specielt opmærksomme på.

• at I kommer til os med det der frustrerer jer, og at 
utilfredshed bliver bragt på banen i en ordentlig tone.

I kan til gengæld forvente et personale, der
• er fagligt velfunderet, engageret og som brænder for 
at arbejde med jeres barn

• har tid til at tale med jer, om det der bekymrer jer

• henvender sig til jer, hvis vi er bekymrede for jeres barns 
udvikling

• deler store og små oplevelser vi har med jeres barn, med jer



Personalet i Bulderby

I Bulderby synes vi at forskellighed er en styrke, og vi tilstræber at have en 
blandet personale gruppe, med både 
mænd og kvinder, unge og gamle, 
danske som udenlandske.

Nogen er nyuddannede, andre har 
været her helt siden der levede 
dinosarusser i verden.

Vi modtager studerende fra 
erhvervsskoler, seminarier, 
folkeskoler ,og vi har også 
udenlandske studerende i praktik.

Den faste stab består for tiden af:

Stue 1: Søren, Sarah, Connie

Stue 2: Agge, Charlotte, Kirsten, Horriieh

Stue 3: Birgit, Lene, Joan
	
 	
 	
 	
 	


Om Bulderby
 
Børnehuset Bulderby modtager børn fra 0-6 år. Vi har 3 stuer: en stue med 
børn i alderen 0-3 år, en stue hvor børnene er blandede i alderen 0-6 år, og 
en stue med børn i alderen 3-6- år.

Vi har taget navn e/er Astrid Lindgreens berømte børnebog. Den barndom 
som børnene i disse bøger har  - en ubekymret barndom med plads til 
betydningsfulde venskaber og til den uforstyrrede leg, og hvor det at være 
barn er betydningsfuldt i sig selv - det vil vi gerne stræbe e/er at børnene i 
Børnehuset Bulderby skal opleve.

Bulderby er et åbent hus, hvor børnene kan gå på besøg på de andre stuer 
for at besøge søskende og venner, og for at være sammen med de voksne der 
laver noget, som barnet finder spændende.

I Bulderby har vi ikke så mange planer og ting vi gør på bestemte 
tidspunkter. Vi tror at både børn og voksne har godt af en hverdag, hvor der 
er plads til skøre indfald og spontane aktiviteter. Det betyder at vi i høj grad 
arbejder ud fra at lave det som interesserer børnegruppen ligenu - vi griber 
deres ideer og ønsker og forsøger at gøre dem til virkelighed, og vi kommer 
som voksne med indspil til børnene, som gør at de kan bringe legen til nye 
højder.

Vi har gode faciliteter inde - al-rum, gymnastiksal og mormor-stue, 
bord-tennis og bordfodbold. Ude har vi en fantastisk legeplads med bål-hytte,  
snedker værksted, fodboldbane, ude-instumenter, vandkanal, urtehave og et 
kuperet terræn, der give mulighed for motoriske udfoldelser i verdensklasse.

Vi har et fint lokal-område som o/e er mål for ture, og der er ikke langt til sø  
og skov, og til bjergbestigning på Hasle bakker.



Vores pædagogiske mål 

At barnet udvikler sig til et åbent og selvstændigt menneske med et højt 
selvværd, der har vilje til samarbejde og som på demokratisk vis søger at 
anvende sin viden til at forbedre egne og andres livsvilkår. 
Det vil vi opnå ved:

• At give børnene mulighed for at dyrke egne initiativer og udfolde sig på 
egne præmisser ved at prioritere legen og skabe frirum.

• At give børnene oplevelser, der stimulerer deres trang til at eksperimentere 
og udforske omgivelserne.

• At respektere barnets ret til en barndom. 

• At tage hensyn til børnenes forskellige personligheder og udviklingstrin.
 
• At yde en høj grad af omsorg for barnet, både følelsesmæssigt og praktisk. 

• At give børnene mulighed for at skabe tætte relationer og venskaber på 
tværs af stuerne. 

• At tilbyde børnene spændende, inspirerende og gode fysiske omgivelser, der 
giver mulighed for både fysisk udfoldelse, fælles aktiviteter, leg i mindre 
grupper og muligheden for at være sig selv.

Vi ønsker med dette som grundlag, at skabe et godt samarbejde med jer om 
jeres barn.

Mad og kost
Der er ikke kostordning i Bulderby, så alt mad skal medbringes hjemmefra.

Der er mulighed for at spise medbragt morgenmad indtil kl. 8.00, kommer 
man senere en kl. 8.00 forventer vi, at barnet har spist morgenmad 
hjemmefra

Børn har brug 
for en sund kost, 
for at kunne 
have energi til de 
udfordringer og 
aktiviteter der 
foregår i 
Bulderby.  

Så en madpakke 
med rugbrød 
med forskelligt 
slags pålæg, eller 
måske en rest fra 
a/ensmaden, lidt 
gnavegrønt og 
evt. lidt tørret 

frugt/nødder til “dessert” kan udgøre en god basiskost for barnet. Vi spiser 
medbragt middagsmad ca. kl. 11.00

E/ermiddagsmad spiser vi ca. kl. 13.30. En bolle, lidt brød og lidt yoghurt kan 
være med til at give barnet energi til resten af dagen. Fra august 2011 servere 
Bulderby frisk fanget frugt i forbindelse med e/ermiddagsmaden.

Vi ved at madpakken er et stykke kærlighed med hjemmefra, og forstår 
behovet for indimellem at sende en sød ting med i madpakken, men vi 
opfordrer til at holde igen med kiks, kage og meget søde frugtyoghurter.



Tøj og praktisk info
Børnene har i Bulderby en kasse på stuen, hvor vi beder jer om altid at have 
ski/etøj til jeres barn. Husk at skrive navn i tøjet.

Børnene spilder, hopper i vandpytter, har vandkamp osv. Så sørg gerne for at 
der altid ligger 1-2 komplette sæt ski/etøj. 

Husk at tiden flyver og årstiderne ski/er, så kontroller med mellemrum at 
tøjet passer og svarer til vejret - lange uldne underbukser om sommeren, er 
ikke et hit.

Husk også hjemmesko i barnets garderobe, så der er noget til fødderne når 
vejret bliver køligt. 

Medbring ligeledes regntøj og gummistøvler, da vi forsøger at komme ud i al 
slags vejr. Når det er koldt er en god flyverdragt, hue, vanter og varme støvler 
til jeres barn nødvendigt, så de stadig kan muntre sig uden for uden at fryse.

Husk ingen halstørklæder eller snore i tøj. De kan hænge fast og være farlige 
på legepladsen. Af samme grund er det heller ikke tilladt at have cykelhjelme 
på, på legepladsen.

Når solen titter frem skal I altid smørre børnene ind i solcreme hjemmefra. Vi 
smører så børnene ind igen ved frokosttid.

Vi har ingen mening om hvilke mærker tøj og sko der er de bedste, men det er 
en stor hjælp at I vælger noget tøj, som barnet hurtigt selv kan lære at tage af 
og på. Og det er ligeledes en meget stor hjælp til os og jer selv, hvis I husker 
at skrive tydeligt navn i tøj og sko.

Årets traditioner
Der sker mange ting i Bulderby. Den sidste fredag i hver måned arrangerer 
forældrerådet “forældrekaffe”, en hyggelig afslutning på ugen, med kage og 
kaffe og med mulighed for at få talt med andre forældre.

Fastelavn fejres med udklædte børn og voksne, tøndeslagning, sang, sjove 
lege og fastelavsboller.

Bulderby har fødselsdag d. 1 april, og det fejres med nok byens største 
kagemand, som frivillige forældre har hjulpet til med at bage.

Senere i april afholder vi 
bedsteforældre dag, hvor alle 
bedsteforældre er indbudt til at 
komme og være med om 
e/ermiddagen, hvor der er hygge 
med påskeklip og kage. Der vil være 
mulighed for rolator parkering

Så længe økonomien tillader det, så 
tager vi på koloni med de 
kommende skolebørn - det plejer at 
foregå 2 dage sidst i maj.

I juni har vi afdansningsbal med skolebørnene. Det en fredag a/en mellem 
18.00-20.00 hvor vi danser disco og spiser pizza sammen.

Skt. Hans fejres så vidt som vejret tillader det, med bål og hekseafbrænding.

Generalforsamling med valg til forældrerådet og til dagtilbudsbestyrelsen, 
foregår i slutningen af september. I samme forbindelse holder vi stue- møder 
med mulighed for at tale med personalet og de andre forældre.

Julehalløj afholdes i starten af december med glögg, æbleskiver og juleklip, 
og måske kommer julemanden også på besøg. Forældre og søskende er 
velkomne.



Dagligdagen i 
Bulderby
Kl. 6.30 åbner Bulderby. Dagen starter 
stille og roligt med at personalet 
arrangerer morgenmad, og de tager i 
mod de børn der kommer. Der bliver 
vinket farvel, udvekslet beskeder, og 
sørget for at barnet får en god start på 
dagen.

Kl. 8.00 afvikles morgenbordet, og det 
øvrige personale møder ind løbende 
(nogen mere gående end løbende). 
Stuerne åbnes og en syden af liv 
breder sig på tværs af Bulderby

Dagen består af 
selvorganiseret leg 
og af aktiviteter 
igang sat af de 
voksne, og valgt ud 
fra børnenes ønsker 
og behov. 

Legene foregår på 
kryds og tværs og 
kan f.eks. være at 
synge og spille 
musik, klippe, tegne, 

male, bage, lave 
gymnastik i 
gymnasiksalen, 
læse bøger, lege 
ude, tage på tur 
eller arbejde med 
træ i værkstedet.

Når klokken 
nærmer sig 11.00 
hjælper børnene 
med at forberede 
frokosten, og der 
spises på stuerne. 
Here/er fortsætter legen eller ny leg organiseres af børn eller voksne.

Kl. ca. 13.30 spiser vi e/ermiddagsmad. Here/er begynder de første børn og 
voksne at forlade Bulderby. E/ermiddagen går med leg, samtaler med 
forældre og oprydning i huset og på legepladsen.


