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http://www.soehoejlandet.silkeborgkommune.dk/


Kære forældre 

Vi byder jer og jeres barn velkommen i Sorring  

Børnehus. 

Folderen her har til formål at orientere jer forældre 

om de forhold, der er med til at danne rammen om 

jeres barns tid i Sorring Børnehus. 

Som forældre har I den vigtigste rolle i jeres barns 

liv. Samtidig er I også dem, som jeres barn er  

stærkest knyttet til. Ansvaret for jeres barns almene 

udvikling er derfor også jeres. 

Når jeres barn er startet her i Sorring Børnehus, får 

I sammen med os et fællesskab omkring jeres barns 

udvikling/læring/trivsel. Dette mener vi, er vigtigt, 

sådan at vi sammen kan ruste jeres barn til at 

”møde livet”. 

Vi vil gerne, at jeres barn føler sig tryg og har tillid 

til vi voksne her i Sorring Børnehus, og det er derfor 

vigtigt for os, at vi har et velfungerende  

samarbejde. 

Vi håber, at folderen her kan give jer de første  

nødvendige informationer om Sorring Børnehus  

rammer, men I er altid velkomne med spørgsmål, 

ligesom vi vil uddybe folderen nærmere, hvis i har 

behov for det. 

De bedste hilsner 

Personalet i Sorring Børnehus 

 

 

 

 

 

 

 

Sorring Børnehus er en nybygget og moderne  

institution beliggende i udkanten af Sorring. 

Sorring Børnehus er en integreret institution ejet 

og drevet af Silkeborg Kommune. Vi er normeret til 

100 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. 

Enheden er en del af Daginstitutionen  

Søhøjlandet som også består af Resenbro  

Børnehus, Voel Børnehus og Gjern Børnehus afd. 

Troldbjerg og afd. Søndergade. 

Vores hus er inddelt i tre torve.  Her har børnene 

base i en tryg, stabil og overskuelig gruppe med fast 

tilknyttede voksne, hvor vi spiser, holder samling 

m.m. Samtidig er vi et åbent hus, hvor børnene får 

lov at færdes frit, hvilket bl.a. giver dem mulighed 

for at danne relationer på tværs af huset.  

Fugletorvet består af vores kommende skolebørn. 

Skovtorvet består af tre grupper, Rævene, Hjortene 

og Harerne. Der finder vi de yngste og mellem  

børnene. 

Vuggestuen består af to grupper, Sildene og  

Hvalerne. 

Der er to til tre primære voksne tilknyttet den enkel-

te gruppe, alt efter det aktuelle børnetal. 

 

Åbningstid 

Kl. 6.30 - 16.45 -  fredag dog kun til kl. 16.30 ! 

  

Feriepasning 

De 3 dage før påske 

Dagen efter Kr. Himmelfarts dag og Grundlovsdag 

Sommerferieugerne 28, 29 og 30 

Julelukning - 24.december til og med 1. januar 

Der vil være mulighed for fællespasning ovenstående 

dage, dog ikke Grundlovsdag og den 24. december. 

 

Udmeldelse 

Dit barn kan udmeldes af institutionen pr. 1. eller 

16. i en måned med en måneds varsel. Dette foregår 

via www.borneplads.silkeborgkommune.dk    

 

Fridage/sygdom 

Holder jeres barn fri eller er syg, vil vi gerne have 

besked om det, gerne inden kl. 9 af hensyn til  

planlægning af dagen. I giver besked på DayCare. 

Efter en sygeperiode modtages barnet igen, når det 

kan følge den almindelige dagsrytme. 

 

Moduler 

Silkeborg kommune tilbyder modulpasning.  

Hensigten er at give jer mulighed for: 

 At vælge det modul, der passer bedst med  

jeres hverdag 

 Kun at betale for det antal timer, I vælger. 

Et modul gælder for fjorten dage. Et 40-timers  

modul er 80 timer frit fordelt indenfor en fjorten  

dages periode. 

Der er tale om et maksimums- tidsforbrug for det 

modul I vælger. 

Tidsforbruget starter fra det øjeblik, I afleverer jeres 

barn, til I henter det igen. 

I kan skifte til et modul med flere timer uden varsel. 

Har I brug for at vælge et modul med færre timer, 

skal I varsle det med en måneds opsigelse af jeres 

nuværende modul. Hvis I skifter til et andet modul 

uanset om det er til flere eller færre timer – gælder 

ændringen for minimum 3 måneder. Ændringer  

fortages på www.borneplads.silkeborgkommune.dk    

 

Goddag og farvel 

Når I afleverer jeres barn og kommer ind på det torv 

der tilhører Jeres barns gruppe er der en infoskærm. 

http://www.borneplads.silkeborgkommune.dk/
http://www.borneplads.silkeborgkommune.dk/


Her trykker I jeres barn ind når I afleverer det og ud 

når I afhenter. 

 

Udstyr / Skiftetøj 

Vuggestuen:  

Vuggestuen sørger for bleer, krybbe og udstyr i form 

af godkendt sele, dyne, pude med videre. 

Børnehaven: 

Medbring selv bleer. Soveudstyr sørger vi for. 

Vi vægter udelivet meget højt og er ude i al slags 

vejr. 

Det er derfor vigtigt, at jeres barn altid har rigeligt 

med skiftetøj i garderoben, både inde og udetøj. 

Tjek derfor, inden I går hjem, om overtøj og støvler 

er tørre.  Husk navn i alt tøjet. 

 

Medicin 

Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme. 

 

Legetøj 

Børnehavebørnene må som hovedregel ikke have 

legetøj med hjemmefra. 

Den sidste fredag i hver måned har vi 

”Legetøjsdag”, hvor de kan have et stykke legetøj 

med. 

 

Allergi 

Såfremt Jeres barn lider af allergi, laves der en  

aftale med stuens personale vedr. særlige hensyn. 

 

Forældresamtaler 

Når jeres barn er startet i Sorring Børnehus, vil vi 

efter ca. 3 til 6 mdr. holde en forældresamtale med 

jer. Hvis der derefter opstår et behov for en samta-

le, har både I og vi mulighed for at afholde en eller 

flere samtaler. 

 

Forældremøde 

Vi afholder forældremøde en gang om året (efterår). 

Mødet har forskellig struktur fra gang til gang. 

 

Traditioner 

I Sorring Børnehus har vi traditioner for 

 Fastelavn 

 Påske 

 Jul 

 Sommerfest 

 Bedsteforældredag 

 Lucia 

 Forældrekaffe ca. 2 gange om året 

Fødselsdage 

I Sorring Børnehus vil vi gerne være med til, at fejre 

jeres barns fødselsdag. Vi har valgt, at det enkelte 

barn denne dag er i fokus og at I forældre sammen 

med personalet planlægger dagen, så den bliver så 

god som muligt for jeres barn. 

Planlægningen skal helst være i god tid, gerne 14 

dage før dagen. Vi har mange gøremål og flere  

hensyn at tage. Drøft datoen med en fra personalet 

og I vil hurtigt få en tilbagemelding på om den er ok, 

i forhold til  

aktiviteter i vores årsplan. 

Dernæst er I og jeres barn velkommen til at lave en  

invitation, som hænges op. 

Fødselsdag i vuggestuen: 

Alle fødselsdage fejres i vuggestuen om formiddagen 

kl. 9. Vi sidder om bordet, tænder lys i larven og 

synger fødselsdagssang for barnet. Vi synger også 

andre sange og barnet får din gave. 

I kan vælge at medbringe sundt formiddagsmad til  

vuggestuebørnene ellers serverer vi rugbrød og 

grønt/frugt. 

Fødselsdags formiddagsmad i vuggestuen er uden 

tilsat sukker. 

Vi foreslår grov boller, rugbrødsstave, ostestave eller 

frugt (frisk eller tørret). Hvis I er i tvivl, så spørg  

personalet. 

Forældre er meget velkomne til at deltage i festen. 

Fødselsdage i børnehaven: 

Vi kan tilbyde 2 måder at fejre dagen på: 

 Fødselsdagen holdes hjemme hos jer med  

personale for barnets gruppe 

 Fødselsdagen holdes i børnehuset 

Når fødselsdagen holdes i børnehuset, er du/I altid  

velkomne til at deltage. 

Vi vil gerne og bestemt henstille til, at vores sunde  

kostpolitik også denne dag overholdes, og derfor be-

der vi jer om, at begrænse sukkerindholdet. 

Uafhængigt af hvilken af de to måder I vælger, at 

fejre dagen på, vil vi gerne frabede os slikposer, da 

disse er alt for sukkerholdige og skaber for mange 

problemer  

senere på dagen i børnehuset. 

Børnene laver en lille gave til fødselsdagsbarnet fra 

hele gruppen. De inviterede fødselsdagsgæster skal 

altså  

ikke medbringe gaver hjemmefra. 

Invitationer til private fødselsdage, fx i weekenden,  

bedes venligst uddelt HELT udenom børnehuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagsrytme: 

06.30-07.30 Vi åbner i vuggestuen, hvor der  

   tilbydes morgenmad. 

 

07.30  Stuerne åbnes  

 

09.00-09.30 Stuerne holder pædagogisk sam-

ling    og spiser derefter formiddagsmad. 

Vi opfordrer jer til at aflevere børnene før 9.00 eller 

efter 9.30, så vi kan få ro til vores samling. Er der 

dage hvor det kniber, så giv personalet besked. 

 

09.30-11.30 Pædagogisk tid 

Her tager vi på ture, leger, laver aktiviteter mm. 

Stuerne informerer på tavlerne om hvad der skal 

ske. 

 

11.30-12.00 Frokost 

 

12.00-14.00 De børn der skal sove bliver put-

tet.  

   Resten er ude at lege. 

 

14.00-14.30 Eftermiddagsmad 

 

14.30-16.00 Børnene leger  

 

16.00-16.54 Vi samler alle børnene i vuggestu-

en 

 

Kosten 

Hoved- og mellemmåltiderne bliver tilberedt af vo-

res kostansvarlige og vores køkkenassistent, der 

sørger for at lave sund og nærende mad.  

Kl.  6.30  Morgenmad 

   Grød, brød, havregryn, tykmælk, 

   mælk 

Kl.  9.00  Formiddagsmad 

   Brød / knækbrød og grønt 

Kl.  11.15 Frokost  

   Se menu-sedlen, som hænger i  

   institutionen 

Kl.  14.00 Eftermiddagsmad 

   Brød og frugt 

Se vores kostpolitik på 

www.soehoejlandet.silkeborgkommune.dk  

 

Forældrebestyrelsen: 

Daginstitution Søhøjlandet har en fælles forældre

bestyrelse, som har til opgave at varetage den 

overordnede styrelse af enheden, indenfor de mål 

og rammer, som byrådet har fastsat. 

Bestyrelsen består af otte valgte forældre, heraf to 

fra Sorring Børnehus, fire valgte medarbejdere, heraf 

en fra Sorring Børnehus, suppleanter samt  

institutionslederen.  

Institutionslederen er kommunalbestyrelsens stedlige 

repræsentant og derudover fungerer  

institutionslederen som bestyrelsens sekretær. Der 

er valg til bestyrelsen en gang årligt. 

 

Eksterne Samarbejdspartnere 

Vi samarbejder med PPR, talepædagog, psykolog, 

fysioterapeut, vejledningspædagog og skole. Dette 

samarbejde forgår altid i tæt dialog med jer. 

 

Forsikring 

Vær opmærksomme på, at Silkeborg kommune ikke 

længere har en kollektiv ulykkesforsikring for børn. 

Bemærk dog, at tandskader, der måtte ske i den tid, 

børn er i kommunens varetægt, er dækket af den 

kommunale tandpleje, indtil barnets fyldte 18. år. 

 

Vi forventer af jer forældre…: 

 At I ved aflevering siger ”goddag” til en  

voksen, så vi ved, at jeres barn er kommet. 

 At I ved afhentning siger ”farvel” til en  

voksen. 

 At jeres barn bliver tjekket ind og ud via Day 

Care. 

 At jeres barn har praktisk påklædning på, der 

godt kan tåle at blive beskidt. 

 At I jævnligt sørger for, at barnet har skiftetøj 

nok. (kommes i kurven i garderoben/

badeværelset). 

 At barnet har udetøj, som passer til vejret. 

 At der står tydeligt navn i tøjet. Det er en stor 

hjælp for jeres barn, for jer og for personalet. 

 At I giver besked, hvis jeres barn holder fri, er 

syg eller lign. 

 At I giver besked, hvis jeres barn hentes af en 

anden end jer. 

 At I fortæller os, når I har ris eller ros til os. 

 At I informere os om jeres barn, så vi kan  

drage den rette omsorg. 

 

 

 

Vi glæder os til et godt samarbejde  

 

 

http://www.soehoejlandet.silkeborgkommune.dk/

