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Vigtigt at vide om
dagtilbud i Gentofte
Kommune

GENTOFTE KOMMUNE
BØRN OG SKOLE

Kære forældre

Der er 5 typer dagtilbud:

Med denne folder vil vi give jer en kort introduktion til, hvad et dagtilbud i Gentofte kan tilbyde,
og hvordan I kan bidrage til en god start for
jeres barn i dagtilbuddet.

• Vuggestuer er for børn fra seks måneder til 3
år.
• Dagpleje er for børn fra seks måneder til 3 år i
dagplejerens eget hjem
• Børnehaver er for børn i alderen 3-6 år.
• Integrerede og kombinerede institutioner har
både vuggestue- og børnehavepladser.

Vigtigt at vide om dagtilbud i Gentofte Kommune

2

En god start for jeres barn
Inden jeres barn starter i dagtilbuddet er det
godt at have fokus på følgende:
• Være selvhjulpen
Afhængigt af barnets alder anbefaler vi, at
jeres barn øver sig i eller selv kan drikke af
kop uden låg og spise med ske eller gaffel,
når det starter i dagtilbud. Det er også godt at
motivere og øve barnet i at kravle og gå selv.
At tale med barnet, øve udtale af ord (fx mere,
mad, træt, mælk) og vise det med fagter, gør
det lettere for dagtilbuddet at læse barnets
behov.

• Kom på besøg i dagtilbuddet
I mange dagtilbud er det muligt at komme på
besøg for forældre og barn for at lære stedet,
de voksne og børnene at kende inden start.
Kontakt jeres dagtilbud for at høre nærmere.
• Spise fast føde
Det er en hjælp for barnet at blive introduceret
til andet mad end brystmælk og modermælks
erstatning inden indkøringen – for eksempel
overgangskost i form af grød eller fast føde.
Er I i tvivl, så spørg jeres sundhedsplejerske.

• Blive passet af andre voksne
Det er godt for jeres barn at have erfaring
med at blive passet og puttet (i løbet af dagen
eller om aftenen) af andre end jer, så det
allerede har positive erfaringer med omsorg
fra andre.
• Sove uden at skulle vugges
Det sparer mange ressourcer, der kan bruges
til andre indsatser i dagtilbuddet, hvis jeres
barn er vant til at falde i søvn i en barnevogn
eller krybbe uden at skulle vugges ellers gås
tur med.
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Selve indkøringen og samarbejdet
med jer
Indkøringen strækker sig typisk over 1-2 uger.
Mange dagtilbud inviterer til et møde inden, så I
kan planlægge indkøringen sammen. Mødet vil
typisk ligge én måned, inden barnet starter.
Følg barnets hverdag
Jeres dagtilbud prioriterer samarbejdet og kommunikationen med jer. Digitalt sker det gennem
BørneGenvej. Her kan I følge jeres barns hverdag gennem beskeder, billeder, dagbøger og
nyheder. Det er samtidig her, at I melder jeres
barn syg og informerer om ferie. I kan også få
BørneGenvej som app til jeres smartphone eller
tablet.
Den mundtlige kommunikation er også vigtig.
Derfor vil vi bede jer overveje løbende, om der
er noget dagtilbuddet kan have glæde af at

vide om jeres barn, når I afleverer det. Det er
også af stor værdi for samarbejdet, at I spørger
jeres dagtilbud, hvis I undrer jer over, hvorfor de
tilrettelægger arbejdet og nærværet med jeres
barn, som de gør.
Forældresamtaler
I inviteres til en forældresamtale mindst en gang
årligt. Samtalen har fokus på, hvordan barnet
har det og udvikler sig, og hvordan I og dagtilbuddet støtter barnets udvikling bedst. I er også
velkomne til at bede om en samtale, hvis I har
behov for det.
Hvis jeres dagtilbud er i tvivl om barnets trivsel,
vil man gå i dialog med jer.
Sygdom
En hovedregel fra Sundhedsstyrelsen er, at
syge børn ikke må komme i dagtilbuddet.
Barnet må først komme igen, når det er rask
og kan deltage i de almindelige aktiviteter uden
særlig hjælp. Det er en god idé at lade barnet
blive hjemme i mindst en dag efter, at det er
blevet feberfrit, da det mindsker risikoen for at
pådrage sig en anden sygdom.
Bliver barnet syg i løbet af dagen, ringer dagtilbuddet, så I kan hente jeres barn så hurtigt som
muligt.
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Vigtigt om alle dagtilbud i Gentofte
Kommune
I Gentofte Kommune arbejder jeres dagtilbud
for at skabe de bedste muligheder for børnenes
udvikling i samarbejde med jer. Her har jeres
dagtilbud fokus på:
• Omsorg og nærvær
Gode relationer mellem voksne og børn er
kernen i et godt dagtilbud. Derfor vil jeres barn
opleve omsorg og nærvær enkeltvis og i mindre
grupper. Heri indgår at se det enkelte barn og
anerkende dets følelser. Omsorg, nærvær og
gode relationer er forudsætningerne for læring.
De fleste institutioner har en primærpædagog
eller fast kontaktperson, som vil være hovedansvarlig for jeres barn og dialogen med jer.
• Barnets læring
Læring er centralt i dagtilbuddene, og tilgangen er legende. Den legende læring har fokus
på udvikling af børnenes motorik, sprog og
sociale og personlige kompetencer. Læringen
tager afsæt i, at børnene bliver tilpas udfordrede – med øje for, at alle børn er forskellige
og udvikler sig i eget tempo.
• Gode fællesskaber
I dagtilbuddet bliver jeres barn en del af en
gruppe af børn. Derfor er det nyttigt for jeres
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barn at være vant til at omgås andre børn,
så nysgerrigheden overfor andre er til stede
allerede, når barnet starter i dagtilbuddet.
Et godt fællesskab mellem forældrene i
dagtilbuddet smitter af på børnene. Ved f.eks.
at hilse på alle og tale positivt om forældre,
medarbejdere og børn, bidrager I til en positiv
fællesskabskultur i dagtilbuddet.
• Sund mad og søvn
I dagtilbuddene serveres sund mad med
udgangspunkt i Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I forhold til søvn
prioriteres det, at barnet får sovet efter behov,
så det trives og har overskud til leg og læring.
• Dagtilbuddets rammer
De fysiske rammer i institutionerne er målrettet børn i alderen 0 – 2 år og 3 – 6 år. Det
gælder indenfor og på legepladsen. Afhængigt af antallet af børn og tidspunktet på
dagen vil der typisk være 2-3 voksne om hver
gruppe af børn.
I Dagplejen er det dagplejerens private hjem
og evt. have, der udgør den fysiske ramme
for dagtilbuddet. Hjem og have er sikkerhedsmæssigt godkendt som læringsmiljø til
0 – 2-årige børn. Her består børnegrupperne
typisk af 4 børn.
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Inspiration til at understøtte barnets
udvikling
Dagtilbud af høj kvalitet er blandt andet kendetegnet ved prioritering af forældreinddragelse og
støtte til, at forældrene kan lave legende aktiviteter i hjemmet med barnet. Derfor vil Sundhedsplejersken og medarbejderne i dagtilbuddet
gerne vejlede jer og drøfte konkrete forslag til
aktiviteter med jer.
Der er mere konkret inspiration til aktiviteter
med børn og forældrerollen i forhold til forskellige aldersgrupper og udviklingstrin her.
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Vi glæder os til at byde jer velkommen i ét af
vores dagtilbud og samarbejde med jer.
Vil I vide mere, så kontakt meget gerne jeres
sundhedsplejerske eller kommende dagtilbud.

Venlige hilsener
Sundhedsplejen og Dagtilbud i Gentofte
Kommune
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