
 

 

 

 

 

 

Velkommen til vuggestuen 

i Dalmose daginstitution 

 
          Vemmeløsevej 40, 4261 Dalmose 

Tlf.58574160 
Mail: dalmosedagin@slagelse.dk 

Hjemmeside:www.slagelse.dk/Slagelse 
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Kære kommende vuggestuebarn. 

 
Denne folder er tænkt som en lille guide i hvad vi 

kan tilbyde jeres barn i vuggestuen, samt et indblik 
i hvordan en hverdag ser ud. 

Dalmose daginstitution er en integreret institution 
med vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub, 

som ligger på skolen. 
Vuggestuen har sin egen fløj med flere dejlige lyse 

legerum, puslerum og grov garderobe. Vi lægger 
vægt på, at der er ro og nærvær omkring børnene 

og deler dem så meget som muligt op i mindre 
grupper. 

Aktiviteterne målrettes børnenes alder, udvikling 
og behov. 

Vuggestuen har en dejlig legeplads, som er 

skærmet fra den store legeplads. 
Der er 8 faste medarbejdere i vuggestuen som 

tager sig kærligt af børnene. Vi har løbende et 
brobygnings forløb med de ældste i vuggestuen. En 

medarbejder vil være på de ældste og give dem 
passende aktiviteter og udfordringer. 

Samt gå på besøg i børnehaven og derved gøre det 
lettere for børnene at starte i børnehaven. Her 

deltager de i samling, aktiviteter og spisning.  
 

Vores åbningstid er: 
 Mandag til torsdag 6.00 – 16.45 

 Fredag 6.00 – 16.00 
 

Indskrivning via Slagelses kommunes hjemmeside.  
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Dagligdagen i vuggestuen.  

 
For de børn som kommer tidligt er der fælles på 

rollingestuen morgenmad i tidsrummet 6.15 – 
7.00. 

 
Vuggestuen består af 2 stuer, Rollingerne og 

Spilopperne. 
Kl. 8.00 går børene på deres egen stue.  

Ved 8.30 tiden får børnene en formiddagsmad fra 
madpakken. Efterfølgende er der forskellige 

pædagogiske aktiviteter som male, ture ud af 
huset, motorik, sang, sprog aktiviteter, lege inde 

og ude. Vi fokuserer på hvad det enkelte barns 
behov er for 

stimulering og 

udvikling.  
 

Børnene har 
været på tur og 

fundet blade 
som der skal ses 

nærmere på. 
 

 
Der er frokost ved 11. tiden og herefter puttes de 

børn som er trætte og trænger til en eftermid- 
dags lur. Vi vægter, at børnene sover når de har 

behov, men tilstræber selvfølgelig, at de får en 
fast soverytme.  
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Alle under 2 år sover ude i barnevogne eller 

krybber. Øvrige sover inde på madrasser. 

Der er fast sovevagt på i hele middagsstunden. 
 

Ved 14. tiden kommer sovebørnene op, nogle er 
allerede stået op og der serveres eftermiddags 

mad som vi giver. 
Det kan være boller, frugt, grønsager, små retter. 

 
Herefter leger børnene på stuen eller ude på vores 

legeplads, hvor der er mulighed for at ”udforske” 
f. eks. Vandpytter, eller lege i sandkasser. 

 

 
            

 
Vi går eller tager på ture ud i det blå. Vi har  

EL ladcykler, hvor der kan sidde 4 børn, samt en 

gå bus til 8 børn. Børnene sidder fastspændt og 
bære cykelhjelm.  

 
Turene kan være ud af fodsporet eller af 

Flakkebjerg stien eller rundt i byen. 
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Opstart: 

 

Når i får visiteret en plads hos os skal i aftale en 
tid for et besøg, så både i og jeres barn ser 

institutionen og møder personalet. Ved dette 
besøg udleveres informationer, og der aftales 

nærmere omkring opstarten i institutionen.  
 

En god opstart og et godt forældresamarbejde er  
grund liggende for jeres barns trivsel. Derfor skal i 

afsætte god tid til indkøring af jeres barn. Dvs. 
have nogle fridage til rådighed.   

 
Barnet har hidtil været knyttet til jer og skal nu 

gradvis lære, at knytte sig til andre voksne. Det 
sker ved, at barnet oplever tryghed - omsorg og 

at deres faste base (en forælder) er i nærheden. 

Langsomt bliver barnet trygt og i kan trække jer.  
Dette foregår i tæt dialog med personalet. 

 
Praktisk: 

 
 Vi giver morgenmad – havregrød,  

havregryn med mælk, rugbrød med ost. 
 

 Vi giver bleer. 
 

 Vi giver et eftermiddags måltid + mælk 
 

 Barnet skal have skiftetøj med.  
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 I skal dagligt melde barnet ind og ud på 

vores Tabulex skærm ved vuggestues 

indgang. 
 

 Sygdom, fri og ferie meldes ligeledes på 
Tabulex. 

 
 Der afholdes forældresamtaler 1 - 2 gange 

om året i forbindelse med vores 
trivselsvurdering TOPI. 

 
 Vi sørger for barnevogn eller krybbe til 

barnet fylder 2 år. (Herefter sover børnene 
indendørs) 

 
Vi håber at denne lille folder har givet et indblik i 

vuggestuens dagligdag, og derfor kan være med 

til at gøre valget af pasningstilbud lettere. 
 

I er altid meget velkommen til at ringe eller 
komme og se institutionen. Vi giver gerne en 

rundvisning efter aftale. 
 

 
Venlig hilsen personalet. 
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          En dejlig varm sommerdag med  
          vandlege. 


