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Velkommen til Bulderby

Velkommen  
Velkommen til Bulderby - en helt almindelig, men lidt anderledes 0-6 års insti-
tution i Århus vest. 

Det er en stor beslutning af vælge institution, og der er mange overvejelser 
man kan have, eller spørgsmål man gerne vil have 
svar på. I denne pjece har vi prøvet at give et ind-
blik i hvad der er vores verden.

I Bulderby elsker vi Astrids Lindgrens børneuni-
vers, og for os betyder det at legen, de gode rela-
tioner og tid til nærvær altid er i centrum. Vi 
værner om den gode barndom, og tror på at 
barndommen har værdi i sig selv, og ikke kun 
skal ses som noget der forbereder barnet til at 
gå i skole.

Vi har i Bulderby ikke så mange planer. Vi ar-
bejder ikke med skemaer og månedsplaner – 
vores dagligdag tager altid afsæt i hvad vi 
tænker børnene har lyst til og brug for, og hvad de voksne 
tænker kunne være spændende at lave. Vi tror på at både børn og voksne tri-
ves bedst i et frit og rummeligt miljø med gode venner og kærlige og om-
sorgsfulde voksne. 

Det er vigtigt for os, at alle børn får de bedste muligheder for at blive trygge, 
udvikle sig og have et rigtig godt liv her hos os. Derfor har vi en individuel 
tilgang til alle børn og forældre, men vi glemmer aldrig at vi alle er en del af et 
stort fællesskab.

I Bulderby vægter vi nærvær og de gode 
relationer. Det betyder i det daglige at vi 
altid har tid til at tage os af børn som har 
brug for lidt ekstra hjælp til at blive klar 
til at erobre verden og blive en del af fæl-
lesskabet. Vi har altid tid til en krammer 
og til at holde i hånd. Vi vil gerne være en 
forlængelse af familien, og det næstbed-
ste sted at være, når mor og far skal på 
arbejde. 
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Til gengæld så fylder store projekter og mange ture ud af huset ikke det helt 
store i vores dagligdag – men heldigvis så er værdien af at gå i Bulderby meget 
større end antallet af bordskånere, man har fået med hjem.

Vi holder af at lege, og tror på at barnet læ-
rer og oplever alt gennem legen. Derfor er 
der fuld gang i huset hele dagen. Vi bygger 
huler, togbaner, maler, klipper, klistrer og spil-
ler spil, og vi bruger hver en centimeter af 
vores legeplads til alle former for inspirerende 
fantasifyldt leg. 

I Bulderby må børnene gerne sætte deres præg 
på huset, og hvis man er ved at bygge et rum-
skib, så må man gerne flytte rundt på 
møblerne. Vi følger børnenes perspektiv, og 
flytter os efter børnene, og vi har meget frie rammer for hvad man kan og må.

I Bulderby har vi børn i alderen 0-6 år, og måden vi deler dem ind på i stuer 
eller grupper afhænger af alderssammensætningen. Normalt har vi to vugge-
stuegrupper og to grupper til de lidt større børn. Overgangen fra en gruppe til 
en anden er flydende, og er noget vi snakker sam-
men om.

Vi starter dagen i alrummet når Bulderby åbner 
kl. 6.30 – her spiser vi medbragt morgenmad med 
de tidlige børn, og starter dagen med ro og hjem-
lig hygge. Når klokken bliver 8.00 går vi på stu-
erne hvor vi siger godmorgen til hinanden, og 
stille og roligt starter dagen op med små aktivi-
teter, synger en sang eller læser en bog. Formid-
dagen går med leg, hygge, aktiviteter og alt det 
andet som er med til at gøre hver dag til noget 
ganske særligt.

Når klokken bliver 10.45 spiser vi mad sammen i 
vores grupper, mens vi hygger og taler sammen om stort og småt. Efter 
frokosten skal de mindste puttes, de større leger i al-rummet og på legeplad-
sen, mens de voksne på skift afholder pauser. Efter pauserne samles vi igen i 
grupperne og spiser eftermiddagsmad, og legen fortsætter. Fra kl. ca. 15.30 
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lukker vi stuerne ned og slutter dagen af  med at være fælles i al-rummet eller 
på legepladsen. Eftermiddagen går med leg, samtale med afhentende forældre 
og oprydning.

I Bulderby spiser vi mad sammen hver dag. Vores dygtige køkkenpersonale 
laver økologisk mad, fyldt med grønsager som er med til at give energi til hele 
dagen. Vi spiser frokost ca. kl. 10.45 og eftermiddagsmad kl. 13.30 -
eller efterhånden som vuggestuebørnene vågner. Frokosten er 
tre dage om ugen et varmt måltid, og to dage med 
rugbrød og koldt tilbehør. Om eftermiddagen 
spiser vi ofte brød med ost eller en rest fra 
frokosten.

Det eneste mad du selv skal tage med, er mor-
genmad hvis du kommer inden kl. 8.00. Har 
barnet ikke morgenmad med, så regner vi med at 
I har spist hjemmefra. Derudover skal du medbrin-
ge 3 stykker frugt om ugen, som lægges i køleska-
bet i alrummet - det bruger vi af, når vi spiser om 
eftermiddagen.

Som ny forældre er der en masse praktiske oplysninger man skal have – noget 
er bedst at få på skrift, andet taler vi om løbende. På de næste mange sider har 
vi samlet de vigtigste praktiske oplysninger som kan være gode at have når 
man starter i Bulderby  - det er ikke fyldestgørende, meget har vi sikkert 
glemt, og andet er bedre at tage i en direkte dialog. Vi forventer, ikke man kan 
huske det hele, men brug teksten som opslagsværk, og spørg os endelig, hvis 
der er noget du vil have uddybet.
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Sådan tænker vi 
I Bulderby tilpasser vi os til de børn vi har med at gøre – dvs. at vi 
ændrer vores rammer når der er brug for det, - vi flytter om på personale
og børn hvis det er nødvendigt for at skabe de bedst mulige betingelser 
for at alle har det godt. Det betyder også, at man nogle gange vil opleve,
at vi laver ændringer, som man, set ud fra ens eget barns perspek-
tiv, vil ønske var anderledes. Men vi bliver nødt til at træffe beslutnin-
ger som er de bedste for fællesskabet – for hele Bulderby. 

Vi laver aldrig om for sjov, eller fordi vi keder os, vi gør det fordi vi altid 
forsøger at have barnets perspektiv for øje.
 
Bulderby er børnenes Bulderby – og derfor har vi meget højt til loftet i 
forhold til hvad man må og ikke må – og det kan betyde at der roder 
meget, og at der er meget aktivitet mange forskellige steder. Men det 
er den gode larm og det gode kaos, som opstår når børn leger, er aktive
og bruger fantasien. Der klippes og klistres og laves
spændende kreationer  - og hvis man
er heldig får man dem med hjem!
 
Det samme gør sig gældende på 
vores legeplads – her skal der være
plads til at bygge, udvide, udforske og
skabe sit ”helle”. Derfor har vi mange
brædder, mælkekasser, gamle maskiner
og pressenninger som kan bruges til 
leg. Vi lader også store dele af legepla-
sen være vild og upasset, så dyr og 
natur får lov til at trives, og kan skabe 
plads til fælles undren og undersøgelse. 
På vores hjemmeside kan du læse meget 
mere om vores legepladspædagogik.
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Opstart i Bulderby 
Hvordan man laver den bedste indkøring 
af et nyt barn i Bulderby, er svært at give et 
konkret bud på, da det er meget individuelt 
hvad der fungerer bedst for det enkelte barn, 
og derfor er det noget vi altid taler med jer 
om. Men som en tommelfingerregel siger vi, 
at det er godt de første 14 dage at have god 
tid, så barnet ikke skal have alt for lange 
dage. Nogle børn og forældre har brug for 
længere tid til at vænne sig til den nye 
verden, mens det for andre går hurtigere, 
men det er noget vi altid aftaler med jer. 

Den først dag I er her, holder vi en sam
tale med jer, hvor I kan få fortalt os alt 
det som I synes er vigtigt vi skal vide om 
jer og jeres barn, og hvor vi kan fortælle jer 
hvordan vi tænker vi får lavet en god opstart for jer 
og jeres barn. Jo mere vi kender til hinanden, jo nemmere er det at få et 
tillidsfuldt forhold til hinanden. Efter et par måneder holder vi en opstarts-
samtale, hvor vi kan tale om indkøringen, og om hvordan I og barnet trives 
med at være i Bulderby. Derudover er vi i løbende dialog med jer om, hvor
dan det går med jeres barn.

Mad 
I Bulderby har vi kostordning – middagsmad og eftermid-
dagsmad bliver lavet i huset, og børn og voksne spiser 
sammen. Det er vi rigtig glade for, og vi synes det er 
vigtigt at spise sammen og spise det samme mad 
sammen.
 
Vi laver sund økologisk mad som indeholder den 
ernæringssammensætning, som vi som institution 
skal leve op til. Vi bager selv vores brød og laver så 
vidt muligt, så meget som vi kan fra ”bunden”.
 
Når vi laver mad, tager vi ofte udgangspunkt i kendte klassikere og giver dem 
et twist; Vi putter lidt flere grøntsager i tomatsovsen, lidt spinat i frikadeller-
ne, blander remouladen med friskhakkede urter osv. Der er ofte, men ikke al-
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tid enten ris, pasta, kartofler eller brød med til maden. Eftermiddagsmaden 
består af brød med forskellige former for smørelse, ost, marmelade osv. Og én 
gang ugentlig er der tykmælk med müsli eller frugtkompot.
 
Måske føles maden ny og anderledes for nogen, men det er ikke farligt men 
det kræver mod, (madmod) at kaste sig ud i det nye. Det hjælper vi børnene 
med ved at være det gode eksempel og ved selv at spise løs. Vi snakker om, at 
den dampede fisk er den samme slags fisk som den man plejer at få som fiske-
filet derhjemme – den er bare pakket ind på en anden måde. 

Vi taler om forskellige grøntsager og at 
den samme grøntsag kan smage på mange 
forskellige måder alt efter hvordan man 
tilbereder den. Vi tvinger ikke nogen til at 
spise noget de ikke har lyst til – men vi 
opfordrer aktivt til, at man smager på 
maden, og vi taler på at man skal have 
smagt på maden, før man kan sige at 
man ikke kan lide det. 

Vi prøver i det hele taget at skabe en 
god og hyggelig stemning omkring 
måltidet, og vi prøver at afdramatise-
re frygten for det ukendte.
 
Det kan I også gøre derhjemme. Kig 
på madplanen på hjemmesiden og 
tal om hvad vi skal have at spise i 
Bulderby og snak derhjemme om hvad vi har fået at 
spise, hvordan så det ud? Hvordan smagte det? Og overvej måske at lave 
det samme mad derhjemme. I har som forældre en stor mulighed for at tale 
det mad vi får i Bulderby ”op”. Har I en positiv tilgang til det mad vi får, så 
smitter denne holdning af på jeres børn.
 
Vi kan tage hensyn til børn som af religiøse årsager ikke må spise bestemte 
fødevarer, og vi tager hensyn til børn som har en lægeerklæring på at de f.x. 
ikke må spise hvede. Vi kan ikke tage hensyn, som ikke er beskrevet af en 
læge.
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Tøj og sko 
Alle børn i Bulderby har en gardero-
be til overtøj, sko og støvler, og på
badeværelset har de en kasse til eks-
tra tøj. Vi vil gerne have at gardero-
ben bliver tømt hver fredag, for så 
bliver garderoberummet nemlig ren-
gjort i weekenden. 

Husk med jævne mellemrum at tjek-
ke om jeres barn har tøj med som passer, 
og som passer til årstiden. Vi har kun et meget begrænset udvalg af lånetøj, 
og da vi går ud i alt slags vejr, er det vigtigt at have styr på garderoben.

Vi har ingen holdning til hvilke tøjmærke man skal købe, men vi opfordrer 
til at købe tøj og fodtøj, som er nemt for barnet selv at få af og på, tøj 
og fodtøj som barnets trives og kan bevæge sig frit i, og tøj som man
ikke bliver ked af, bliver beskidt eller får maling på.
 
Når noget bliver væk, så kunne det være dejligt hvis børnene selv kunne 
huske hvor de sidst havde brugt det - det kan de bare ikke. 

Ting bliver væk når mange børn er samlet på samme sted. Vi gør det 
bedste for at holde styr på alle børnenes ting, men det kan være svært 
at kende forskel på tre ens venstre Skofus støvler i str. 28 uden navn. 
Derfor er det en stor hjælp for os, jer og jeres barn, at der er navn i alt tøj
– så er der større chance for at det finder hjem til rette ejermand. 

Tøj og sko uden navn i, og som vi ikke kan finde rette ejer til, kommer i 
”glemmekasserne” som er ved bagindgangen. Efter 3 måneder bliver kasserne
tømt og indholdet givet til genbrug. Vi har fuld forståelse for at det er
irriterende når ting bliver væk - men vi kan ikke bruge tid på at lede 
længe  efter forsvunde vanter - er der navn i, så kommer de næsten altid 
tilbage igen.  
 

Side !  af !8 20



Velkommen til Bulderby

Shh - vi skal sove! 
Søvn er ligeså vigtigt for et barns trivsel som 
mad og drikke er det. I Bulderby synes vi man 
skal have lov til at sove når man er træt, og 
man skal have lov til at sove til man vågner af 
sig selv. Det betyder at vi putter børn når vi 
tænker de trætte og at vi ikke vækker børn før 
de vågner af sig selv. Vi noterer ikke sove tider, 
men vi fortæller hvis jeres barn ikke har sovet 
eller sovet væsentligt anderledes end normalt. Du kan på vores hjemmeside 
læse meget mere om vores søvnpolitik

Arrangementer i årets løb 
I løbet af året sker der en masse ting i Bulderby.  I december måned har 
vi julefest med besøg af julepersonen, og julehygger i hele huset. 

I februar bliver huset fyldt op med udklædte børn og 
voksne som fejrer fastelavn.

I april har Bulderby fødselsdag 
som fejres med kæmpe kage og 
overraskelse. Lige inden påske 
plejer vi at have bedsteforæl-
dredag, hvor bedsteforældre 
af alle slags kigger forbi og 
hygger i haven sammen med 
børnebørnene  og os. I maj har vi 
arbejdsdag med fællesspisning og valg til 
forældrerådet.  

Derudover arrangerer forældrerådet engang imellem forældrekaffe. Her kan
man kan få en snak med andre forældre og måske få lavet en legeaftale. 

Vi forventer ikke at man deltager i alt – men vi forventer at I prioriterer at
deltage i de fleste af vores arrangementer. Det er rart for os med opbakning 
til de ting som sker, det er godt at lave noget sammen, med fællesskabet i 
fokus, og børnene synes det er dejligt, når I har god tid til at være her.  
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Retningslinjer for medbragt legetøj 
I Bulderby må I gerne have legetøj med hjemmefra 
– så længe det er legetøj som I ikke bliver kede af, 
bliver væk eller går i  stykker, og så længe lege-
tøjet overholder almindelige sikkerhedsregler, 
dvs. at det ikke indeholder batterier og at det 
ikke indeholder glas eller andre ting som kan gå 
i stykker og blive til fare. Og så længe det lege
tøj I tager med, ikke er dødirriterende for 
omgivelserne.

En god huskeregel er, at hvis noget legetøj
larmer og skaber konflikter derhjemme- så 
gør det det sikkert også i Bulderby (blokfløjter,
mundharper, pistoler f.eks.). Vi bruger ikke tid
på at lede efter legetøj medbragt hjemmefra, men er der tydeligt
navn på, dukker det næsten altid op igen. Derudover skal man overveje 
at medbragt legetøj kan være med til at fastholde barnet og at det nogle
gange er bedre for barnets muligheder for at kunne indgå i lege med 
andre børn, at det ikke skal holde øje med sit legetøj. Tag en snak med 
personalet, hvis du er i tvivl.
 

Syge børn 
Børn bliver syge, og det er der intet unormalt i. Vi har meget stor for-
ståelse for, at det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen 
når børn bliver syge. Men vi har ikke mulighed for at give børn det ”ekstra” de 

har krav på, når de er syge. Det er svært, og der 
er mange holdninger til, hvornår et barn er sygt. 
Helt overordnet set så siger vi, at hvis et barns 
almene sundhedstilstand afviger fra det norma-
le, så er barnet syg, og vi vil kontakte
jer.
 
Vi gør hvad vi kan for at begrænse smitterisi-
koen. Vi vasker hænder, lufter ud, og forsøger 
at komme ud og få frisk luft hver dag. I kan 

hjælpe os ved kun at aflevere jeres børn i Bulderby 
hvis de er helt raske, og hvis de har været raske og uden feberned-

sættende medicin i 24 timer. Det barn som derhjemme under dynerne med 
bamsen i hånden, kun virker lidt sygt, vil hurtigt virke mere syg i Bulderby, 
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Ydermere vil et sygt barn i Bulderby risikere at smitte de raske børn og 
voksne og det vil vi rigtig gerne undgå.
 
Ved specielle sygdomme, skoldkopper, lus, børnesår osv. henviser vi til 
de officielle retningslinjer fra sundhedsstyrelsen – som vi følger, uanset 
hvad ens egen læge måtte mene.

Fødselsdage – hvordan fejrer vi dem ? 
Fødselsdage skal fejres – og det kan gøres på mange forskellige måder. Nogle 
gange bliver vi inviteret hjem til fødselsdag, og det er vi rigtig glade for, og vi 
kommer meget gerne, når det er praktisk muligt med henblik på personaleres-
sourcer og transport. Når vi kommer hjem på besøg, så kommer vi alle sam-
men, af hensyn til sammenholdet på stuen. Det er således ikke muligt kun at 
invitere bedsteveninden og de 3 søde drenge. 

Vi oplever også ind imellem at blive inviteret til 
fødselsdag i legeland, eller på McDonald’s. Det 
siger vi pænt nej tak til. Fødselsdag skal være 
noget, alle kan holde, og vi vil gerne undgå, at 
nogen bliver bragt i en situation, hvor de synes, 
de skal leve op til noget. Holder I fødselsdag her 
i Bulderby, så gør vi vores bedste for, sammen 
med jer, at gøre det til en hyggelig stund. Vi 
pynter op,  og nogen gange har vi haft tid til at 
lave gaver og I har måske noget med, som fød-
selaren kan dele ud.

Af hensyn til vores kostpolitik vil vi gerne, at I 
kun tager én sød ting med – altså ikke både is, kage og safte-
vand. Én sød ting er nok, evt. suppleret med boller eller frugt. Vi er supertræ-
net i at holde fødselsdage, så spørg os gerne til råds.

Åbent og lukket 
Bulderby har åbent mandag til torsdag fra 630-1700 og fredag fra 630 til 1630. 
Bulderby har lukket på helligdage, og derudover har vi lukket de tre dage før 
påske, dagen efter kristihimmelfartsdag, grundlovsdag og i uge 29 og 30. På 
disse “lukkedage” er Bulderby som udgangspunkt lukket, og personalet er på-
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lagt at holde ferie - men der er mulighed for fællespas-
ning i en af dagtilbuddets andre afdelinger for dem, som 
ikke måtte have mulighed for at finde alternativ pas-
ning. Deltagelse i fællespasning kan kun ske efter aftale 
med lederen.

Tilbagemeldingsfrister for deltagelse i fællespasning kan 
ses i al-rummet, og melder I ikke tilbage, så er det ensbe-
tydende med at I holder fri disse dage. Lukkedagene er 
en mulighed for os for at spare ressourcer ved at perso-
nalet kan holde fri og afvikle afspadsering på tidspunk-

ter hvor mange børn i forvejen har ferie. Ressourcer vi så 
istedet kan bruge på et andet tidspunkt, hvor der er mere brug for dem. 
 
Vi åbner som sagt kl. 6.30 og lukker kl. 17.00 ( fredag 16.30 ) – og det betyder, 
at man tidligst kan komme ind af døren og senest gå ud af døren på disse tids-
punkter
 
Vi har telefonnumre til stuerne 23844674, 23844675, 23844676 og til kontoret 
23844677 – svarer vi ikke på et af numrene, så prøv et af de andre – vi skal nok 
give beskeden videre. Vi er ikke så gode til at tjekke telefonerne, så det er ikke 
så god en idé at sende sms-beskeder om noget vigtigt, som kræver et svar.

 Fuldtids- og deltidsmodul 
I Bulderby kan man vælge mellem et fuldtids- og et deltidsmodul. Vælger man 
et fuldtidsmodul kan man benytte Bulderby i alle vores åbne timer. Vælger 
man et deltidsmodul, gælder der andre regler. Disse kan ses på vores hjem-
meside – www.børnehuset-bulderby.dk, under menupunktet  - velkommen  til 
Bulderby.
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Forældrerådet 
Bulderby har et forældreråd som består af 5-7 forældre, en personale 
repræsentant og lederen. Forældrerådet bliver valgt hvert år i maj og 
forældrerådet mødes 5-6 gange om året, og debatterer stor og småt om 
Bulderbys hverdag, drift og fremtidsplaner. Du kan se mere om forældrerådet
på – www.børnehuset-bulderby.dk, under menupunktet - forældre. Har du et 
emne som du tænker forældrerådet skal drøfte, så send en mail til:
frbulderby@gmail.com
 
 
 Referat fra rådets møder kan findes på hjemmesiden.
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Personale 
Personalet i Bulderby er en blandet skare og vi hylder forskelligheden – det er 
godt for børn at opleve forskellige mennesker, og det er rart for os som perso-
nale at vi har kollegaer med forskellig baggrund. Vi prøver at have en bred 
sammensætning – mænd og kvinder, unge og gamle, danske og folk med 
udenlandsk baggrund – men fælles for dem alle er, at de synes det er helt fan-
tastisk at være i Bulderby og være med til at sikre at alle børn hver dag, har en 
god dag. I det nedenstående kan du se den faste stab, og når vi får nye ansig-
ter i huset, så orienterer vi om det på tavlerne.
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Kommunikation, Instagram, Facebook, hjemmeside 
I Bulderby bruger vi ikke børneintra – vi væg-
ter den personlige kontakt og dialogen direkte 
mellem mennesker. Vi skriver næsten hver dag 
på vores tavler om hvad vi har lavet i grupper-
ne og på stuerne, og ofte er fortællingerne 
krydret med billeder og tegninger. Ved at væl-
ge en mere analog tilgang til kommunikation,  
har vi også bedre mulighed for at involvere 
børnene  - de er med til at bestemme hvad vi 
skal skrive, og de er med til at tegne og vælge 

billeder. Samtidig tænker vi også, at det er vigtigt at børn oplever et skrifts-
prog, og at forskellige voksne skriver på forskellige måder. Ca. en gang om 
ugen lægger vi lidt billeder på vores Facebook side, med en lille historie om 
hvad vi har lavet. På instagram @bulderbymad, kan du se de lækre retter vi 
laver i vores køkken. På vores hjemmeside www.børnehuset-bulderby.dk kan 
du finde mange spændende oplysninger om Bulderby, om vores hverdag, tan-
ker og pædagogik.
 

Den daglige dialog, møder og samtaler 
Vi vægter et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde og I kan altid regne med 
at få besked om hvis jeres barn har haft det anderledes end normalt, hvis det 
har været involveret i konflikter, eller er kommet til skade - men I kan ikke 
hver dag regne med at få en detaljeret beskrivelse af hvad jeres barn har lavet 
– vi orienterer på gruppeniveau.

Udover den daglige kontakt, så har vi ca. en gang om året planlagte forældre-
samtaler – disse bliver man inviteret til i god tid. Derudover kan vi altid aftale 
tid til en samtale, hvis der er noget man som forældre undrer sig over eller har 
brug for tale med os om. Når barnet er ved at være 3 år, bruger vi et specielt 
materiale  - SUS – som grundlag for samtalen. Det er et dialogværktøj som vi 
skal bruge, og det samme gør vi, når barnet nærmer sig skolealderen. Ved 3 
års alderen skal barnet også sprogtestes.

Samtalerne er vores mulighed for, uforstyrret at kunne tale om det som går 
godt, og om det som der måske skal være lidt ekstra fokus på i Bulderby og 
derhjemme. I er eksperterne, og når vi sammen undres så kan vi komme rig-
tigt langt i forhold til at sikre barets udvikling og trivsel.
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Forventninger til forældresamarbejdet 
En institution som Bulderby er som et fællesskab, der skal rumme mange for-
skellige mennesker og mange forskellige interesser – interesser som skal 
rummes og passes ind i vores dagligdag. Vi forsøger at have en individuel til-
gang til alle børn og forældre, men samtidig har vi en række ting som er fælles 
for alle – vores forventninger til jer.

Forventningerne til jer har vi, for at vi sammen kan skabe de bedst mulige 
betingelser for, at jeres børn får en god hverdag hver dag, hvor de bliver set, 
hørt, udfordret og taget al-
vorligt af voksne som er 
fagligt velfunderede, for-
beredte og fulde af lyst og 
energi til at tage sig af je-
res barn. 

Vi er sammen om at løse 
denne opgave, og der er 
nogen ting som skal være 
på plads for at dette kan 
lade sig gøre. Vores for-
ventninger har vi samlet i 
4 nedenstående sætninger, 
med en kort forklaring til - 
du kan læse den fulde 
tekst på vores hjemmeside.

Nedenstående skal således ikke opfattes som en løftet pegefinger, men som en 
fortælling om hvad vi kan, hvis vi hjælper hinanden.

 1: Vi er sammen om at skabe de bedst mulige forudsætninger for at alle   
børn har det godt

I det daglige arbejde betyder det kort fortalt:

• Vi holder hinanden orienterer om stort og småt og ændringer i ad-
færd og i familielivet

• Bulderby er for raske og veludhvilede børn
• Vi undres sammen og tager bekymringer alvorligt
• Vi overholder aftaler
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• Vi har en individuel tilgang, men træffer kollektive beslutninger
• I prioritere at deltage i fester, arrangementer og arbejdsdage.

 

2: Vi har kun den tid og  de penge vi har, og er kun det personale vi nu en-
gang er

I det daglige arbejde betyder det kort fortalt:

• Børn, forældre og personale hjælper hinanden med praktiske opgaver 
i det daglige.

• Vi hjælper børn til at kunne selv – og de voksne er gode rollemodeller.
• I holder styr på garderoben
• I respekter udmeldte regler om deltidsmodul, om legetøj medbragt 

hjemmefra og sygdomme.
• I forsøger at holde ferie i lukkeperioder, og I er realistiske i forhold til 

jeres pasningsbehov.

3: Information og kommunikation

I det daglige arbejde betyder det kort fortalt:

• Vi orienterer på tavlerne næsten hver dag – I orientere jer på tavler 
hver dag. Ugebreve læses og opfordringer følges

• I melder tilbage på opslag og tilmeldinger hurtigst muligt, og allese-
neste på den angiven sidste fristdato

• Vi orientere om dagen på gruppeniveau – og orienterer om det der 
afviger fra det normale på individniveau

• I bringer jeres nysgerrighed  og utilfredshed i spil til os før I går til an-
dre

• Man kan altid få en forklaring, men man får måske ikke altid ret
• Vi håber at I har tillid til at vi hver dag gør det bedst mulige for alle 

børn.
 
4: Vi er rollemodeller - og det tager vi alvorligt

I det daglige arbejde betyder det kort fortalt:

• Vi er bevidste om at vi skal være gode rollemodeller
• Vi har et fælles ansvar for at bevare den gode tone og stemning i hu-

set
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• Fokus på eget, men også på andre børn
• Bring Bulderby med hjem – lav legeaftaler, og ikke kun med de mest 

oplagte legekammerater
• Vi taler med hinanden om det som er svært

 
Hvis vi i fællesskab forsøger at leve op til ovenstående, så er vi kommet rigtig 
langt i forhold til at skabe en institution hvor nærvær, trivsel, udvikling, akti-
viter og sjov og ballade har rigtig gode betingelser for at trives.

Det var alt vi kunne komme i tanke om, og vi har sikkert glemt en masse – 
men det tager vi hen ad vejen.

Vi glæder os til at lære jer at kende.
 

Kærlig hilsen Forældrerådet og Alle os i Bulderby 
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Børnhuset Bulderby
Jernaldervej 288
8210 Århus V

23844677
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