
Kære forældre 

Vi glæder os meget til at byde jer og jeres barn velkommen i Mo2rikken! 

Nedenfor får I lidt praktiske informationer om indkøring og dagligdagen i Mo2rikken. I er 
derudover også altid velkomne til at komme og spørge os om stort og småt. 

Indkøring: Det er jer, der kender jeres barn og ved, hvor hurtigt/langsomt, det skal gå. Fortæl os 
gerne på forhånd, hvor meget tid, I har til indkøring, så snakker vi sammen hen ad vejen og sørger 
for en god indkøring. Hvis I har mulighed for det, er det godt med korte dage i starten. Selv friske 
børn med stort gåpåmod bliver hurtigt trætte af de mange nye indtryk. 

I er velkomne til at ringe og aftale et besøg i Mo2rikken, når vi nærmer os børnehavestart. Det kan 
være godt for børnene at have et indtryk af den nye børnehave og kunne snakke med jer om det 
hjemme. 

 
Kontaktpædagog: Hver familie får tilknyttet en kontaktpædagog. Det er som udgangspunkt 
kontaktpædagogen, der tager imod jer ved opstart i Mo2rikken. Herudover er det 
kontaktpædagogen, som sørger for at være tovholder på barnets trivsel, samt tilbyder jer 
forældresamtaler. I hverdagen kan I gå til alle medarbejdere med praktiske meddelelser og små 
beskeder. Drejer det sig derimod om lidt tungere ting, kan det være rart for jer, at gå til 
kontaktpædagogen, som vil tage sig af at handle på det og informere resten af personalegruppen. 
 
 
Åbningstider: Åbningstiden i Mo2rikken er baseret på forældrenes behov for pasning og er pt.: 
Mandag–torsdag kl. 6.30-16.30. Kl. 16.30-17 i Badutten. Giv besked herom. 
Fredag kl. 6.30-16.  
 
 
Morgenmad: Fra kl. 6.30-7.45 kan børnene få morgenmad i Mo2rikken. Vi tilbyder friskbagt 
brød, havregryn, mælk og te, og vi laver også gerne havregrød. Vi beder om, at børnene ikke spiser 
medbragt mad ved morgenbordet af hensyn til de andre børn. 
 
 
Madpakker: Giv børnene madpakker med, som er store nok til både formiddags-sulten og til 
frokost. Giv hellere for meget end for lidt mad med.  
Kl. 9 samles vi alle (de børn, der er mødt) i køkkenrummet til ”morgenbid”. Alle børn bliver budt et 
glas vand, og har mulighed for at spise lidt af madpakken.  
Kl. 11.30 samles børnene i deres spisegrupper med faste pladser. 
Vi øver, at børnene selv kan mærke sult og mæthed, og presser dem derfor ikke til at tømme 
madkassen. Derimod sørger vi for, at alle børn spiser noget rugbrød/groft brød til frokost, før de går 
i gang med de andre ting i madkassen.  
Vi forventer, at børnene har sunde madpakker med, og at I lader Kinder mælkesnitte, 
drikkeyoghurter, slik, kage, juice, kanelknækbrød og lignende blive hjemme. Børnene er glade for 
deres madpakker og for velsmagende, appetitlige rugbrødsmadder og farverig frugt og grønt. Se i 
øvrigt kostpolitikken. 
 



Eftermiddagsmad: Vi har en frugtordning, hvor børnene får hjemmebagt brød samt masser af 
frugt om eftermiddagen. Forældrene betaler 200 kr. hver anden måned som Mo2rikken opkræver.  
 
 
Kostpolitik: Mo2rikken har en kostpolitik. Se under hjemmesidens menupunkt ”Mo2rikkens 
kostpolitik”. 
 
 
Fødselsdage: Der er mulighed for at fejre fødselsdage i børnehaven.  
Til 5årsdagen er der mulighed for at få børnehaven hjem på besøg. Som udgangspunkt beder vi om, 
at det finder sted en onsdag (vores turdag) og gerne 2., 3., 4. eller 5. onsdag i måneden de dage, 
hvor vi modtager nye børn. Aftal nærmere med personalet.  
Vær opmærksom på kostpolitikken, når I planlægger menuen. 
 
 
Tøj: Vi vil bede om, at børnene har tøj på, der kan tåle udeliv og kreativitet (snavs og pletter) samt, 
at det er tøj, de kan danse og bevæge sig i. 
Husk godt med skiftetøj (fra top til tå). Husk ligeledes rigeligt overtøj. Vi vil godt have noget at 
vælge imellem til alt slags vejr: Regntøj, gummistøvler, flyverdragt, vinterstøvler, hue (gerne 
elefanthue), vanter/handsker, jakke, evt. termotøj, varm trøje. 
Af sikkerhedshensyn vil vi ikke have tørklæder, halstørklæder og snore i hætter og lignende i 
børnehaven. Vi forbeholder os ret til at fjerne evt. snore.  
Hvert barn har en kasse med navn på til skiftetøj på badeværelset.  
 
 
Sovebørn: De børn, der har behov for middagslur, skal medbringe et voksen-dynebetræk. 
Børnehaven har dyner. Børnene bliver puttet med godnatsang/godnathistorie i "pude-rummet" bag 
det grønne forhæng. Man kan evt. medbringe en pude samt betræk, hvis barnet har behov for det. 
 
 
Blebørn: I skal selv medbringe bleer. Børnehaven har klude og underlag. Hvert barn får en hylde 
med navn på til bleer på badeværelset. Vi beder om at I selv er opmærksomme på, hvornår der skal 
fyldes op på hylden. Det er nemmest for personalet, hvis det er bleer med velcro i stedet for ”pull-
ups”. Lad os snakke sammen hen ad vejen, når ble-afvænning bliver relevant. 
 
 
Goddag og farvel: Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel, når I kommer og går, både så vi kan 
få krydset alle børn ind og ud, men også så vi kan hjælpe de børn, der har brug for en tryg favn eller 
et knæ at sidde på, mens de vinker farvel. En god start på dagen er med til at give en god dag i 
børnehaven. 
 
 
Ture: Hver onsdag tager Mo2rikken ud på tur. Denne dag er mødetiden for børn senest kl. 8.45, så 
der er tid til at få alle børn på wc og i overtøjet. Har dit barn brug for lidt mere ro eller voksenhjælp 
til at vinke farvel, er det en god ide at møde lidt før. 
Langt de fleste ture er hele børnegruppen sammen af sted på tur. Men af og til deler vi børnene op i 
mindre grupper. Vi benytter os ofte af byens legepladser og grønne områder, men nyder også at tage 
imod kulturelle tilbud rundt omkring i byen og her i huset. Når vi vælger at dele børnegruppen op, 



vil det som udgangspunkt være ud fra alder. Vi gør os umage for, at alle børn får gode og 
spændende tur-oplevelser, som er relevante for dem. Har vi en bestemt tur/aktivitet for fx de 4-
årige, så husk på, at dit barn også bliver 4 år en dag. 
Som udgangspunkt bliver små nye børn hjemme den første onsdag efter de er startet i Mo2rikken. 
Det giver dem mulighed for at vænne sig til de nye omgivelser og mennesker. En gruppe af de 
yngste børn bliver hjemme sammen med det nye barn den pågældende onsdag.  
 
 
Informationer: Hver måned vil I modtage et nyhedsbrev samt en månedsplan med aktiviteter via 
email. Vær dog opmærksom på, at der kan forekomme ændringer og tilføjelser af månedsplanen. 
Husk at se på opslagstavlen i garderoben hver dag. Opslagstavlen er delt op i to felter: ”Interessant” 
og ”Vigtigt”.  
Vi prøver at skrive i dagbogen de fleste dage. Der står lidt fortællinger fra hverdagen i Mo2rikken. 
Dagbogen hænger på opslagstavlen. 
 
 
SFO/Badutten: 6.30-7.30 har vi fælles pasning med SFO/Badutten her i børnehaven. 
 
 
Parkering: Der er mulighed for at parkere på parkeringspladsen ved Musikteatret. Balletskolen har 
en trafikpolitik, der henstiller til at undgå al unødig trafik og parkering på Den Røde Plads. 
 
 
Facebook: Mo2rikken har en facebookprofil, hvor der indimellem bliver lagt billeder ud af 
dagligdagen. Man behøver ikke at være ”venner” for at kunne se. Men klik evt. for at følge 
Mo2rikken (den med logoet af drengen og pigen). 
 
 
Opsigelse: Husk at opsige pladsen af dit barns nuværende pasningstilbud til pladsanvisningen inden 
starten i Mo2rikken. Der er som regel en måneds opsigelse. Vi har ligeledes en måneds opsigelse 
af pladsen i Mo2rikken. Opsigelse af pladsen i Mo2rikken skal ske til Camilla Marett mundtligt 
eller pr. email senest den sidste hverdag i måneden. 
 
 
Ferie: Mo2rikken holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30 samt dage fordelt på året i forbindelse 
med helligdage. Se Mo2rikkens kalender. I sommerferien og på nogle af de andre dage kan man 
søge pasning i den kommunale opsamlingsinstitution. Forældrene betaler selv for den ekstra 
pasning. 
 
 
Forsikring: Børn der går i Mo2rikken skal være dækket af familiens egen forsikring.  
 
 
Forældrerådet: Vælges for et år ad gangen iblandt forældrene i Mo2rikken. Forældrerådet er et 
rådgivende organ, som har mulighed for at tage emner op, som forældregruppen eller 
personalegruppen ønsker drøftet. 
Mikael (Izabellas far): Formand ms0708@gmail.com 
Mette (Bjørn og Thomods mor): Medlem mette.mogensen@me.com 



Danutha (Frejas mor): Medlem DWE@ucholstebro.dk 
Mie: Medarbejderrepræsentant mje@balletskolenholstebro.dk 
Camilla: Sidder med som afdelingsleder  
 
 
Personalegruppen: 
Camilla: Afdelingsleder (har været her siden 2010)  
Mie: Pædagog (har været her siden 2010) 
Louise: Pædagog (har været her siden 2011) 
Birthe: Pædagogmedhjælper (har været her siden 2013) 
Britta: Pædagog (har været her siden 2017) 
 
 
Kontaktinformationer: 
Mo2rikkes telefonnummer: 20 21 14 11 
Camilla cm@balletskolenholstebro.dk 
 
 
De bedste hilsner fra Mo2rikken 
 


