
Kære ________________________ 

 

Vi glæder os meget til at byde dig og dine forældre velkommen i Mo2rikken!  

Jeres kontaktpædagog er: 

 

I denne folder får I lidt praktiske informationer om indkøring og dagligdagen i Mo2rikken. Men I er 

altid velkomne til at komme og spørge os om stort og småt. 

 

Afhentning af andre: Når andre end barnets forældre skal hente barnet i Mo2rikken, skal der gives 

besked om dette i forvejen. Hvis der er personer, der altid må hente uden at der er givet besked, 

skrives dette på indmeldelsesblanketten. 

 

Arbejdsdag: En gang om året – fortrinsvis i april – afholdes arbejdsdag i Mo2rikken. Her hjælper 

forældre en lørdag med stort og småt, som skal fikses, laves eller rengøres i børnehaven. Skulle man 

være forhindret i at deltage på selve dagen, er der opgaver som kan klares i dagene op til eller 

derhjemme. 

 

Besøg i Beringshaven: Vi besøger Beringshavens plejeboliger flere gange i løbet af et år. Her 

bliver der taget billeder, både af os og af Beringshavens personale. Billeder taget af Beringshaven 

kan blive brugt i deres nyhedsbrev samt til at hænges op i Beringshaven. Vi plejer også at få kopier 

af billederne.  

 

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 

buksebleer. Lad os snakke sammen hen ad vejen når ble-afvænning bliver relevant. Ved bleskift 

øver vi toilettræning og selvhjulpenhed, og derfor skal børnene have underbukser på.   

 

Eftermiddagsmad: Kl. 14.00 samles vi til eftermiddagsmad. Vi har en madordning, hvor 

forældrene betaler 200 kr. hver anden måned som Mo2rikken opkræver. Se kostpolitik. 

 

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). Opslagene må meget gerne deles, så rygtet om 

Mo2rikken spredes. 

 

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. Prisen er 198 kr. pr. dag pr. barn. 

 

Forsikring: Børn der går i Mo2rikken skal være dækket af familiens egen forsikring.  

 

Forældremøder: 2 gange om året afholdes der forældremøde i Mo2rikken.  

 

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. Ét medlem af forældrerådet sidder også i skolebestyrelsen. 



Majken (Frejas mor): medlem majkenkirkegaard@icloud.com 

Mona (Nohrs mor): medlem  

Jasmin (Miriams mor): næstformand jamin-jepsen1@hotmail.com  

Jonas (Lias far): formand Jonas.f.vognbjerg@gmail.com  

 

Fødselsdage: Der er mulighed for at fejre fødselsdage børnehaven.  

Til 5 årsdagen er der mulighed for at få børnehaven hjem på besøg. Som udgangspunkt beder vi om 

at det finder sted på vores turdag. Aftal nærmere med personalet omkring det praktiske ved 

fødselsdagen (mad, antal børn mv.). 

 

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 hjælp, mens de 

vinker farvel. En god start på dagen er med til at give en god dag i børnehaven. 

 

Hytten: Sammen med Balletskolen har vi en spejderhytte beliggende i Ellebæk (Beethovensvej 5). 

Her tager vi på tur til ca. 1 gang i måneden. Nogle gange åbner/lukker vi herude og er slet ikke i 

børnehaven. Alt sammen får man besked om i månedsplanen/nyhedsbrevet.  

Der bliver også arrangeret forældrekaffe i hytten. 

 

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. 

Når vi nærmer os børnehavestart så ring til Mo2rikken og aftal et besøg. Det kan være godt for 

børnene at have et indtryk af den nye børnehave og kunne snakke med jer om det hjemme. 

 

Informationer: Hver måned vil I modtage et nyhedsbrev samt en månedsplan med aktiviteter via 

skolens intranet. Ved opstart får I udleveret log-in til dette. Vær dog opmærksom på at der kan 

forekomme ændringer og tilføjelser i månedsplanen. Disse bliver noteret på opslagstavlen i 

garderoben. Vigtige ændringer og øvrige informationer kommer ligeledes på intranettet.  

Vi prøver at skrive i dagbogen de fleste dage. Der står lidt fortællinger fra hverdagen i Mo2rikken. 

Dagbogen hænger på opslagstavlen.  

 

Kontaktinformationer: 

Mo2rikkens telefonnummer: 20 21 14 11 

Kontor: 24 89 35 44 

Britta: bj@balletskolenholstebro.dk 

 

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 det og 

informere resten af personalegruppen. 

 

Kostpolitik: Mo2rikken har en kostpolitik. Se bilag. 
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Legetøjs- og bamsedag: Den sidste fredag i måneden er henholdsvis legetøjsdag eller bamsedag. 

Her kan man medbringe et stykke legetøj (uden batterier) eller en bamse, som man kan lege med i 

Mo2rikken. Husk navn på legetøjet/bamsen. 

 

Madpakker: Giv børnene en madpakke med, som er stor nok til både morgenbid og frokost. Giv 

hellere for meget end for lidt mad med. Børnene skal have en drikkedunk med til at stå i 

Mo2rikken. Denne benyttes til måltider samt når barnet ellers er tørstigt. I som forældre er 

ansvarlige for at fylde den op om morgen. Personalet hjælper med nyt vand i løbet af dagen. Mindst 

en gang om ugen skal drikkedunken med hjem og vaskes. 

Kl. 8.30 samles vi til morgenbid.  

Kl. 11.30 samles vi til frokost. 

Se kostpolitikken. 

 

Morgenbidssamling: Hver dag gennemgås dagens aktiviteter af et barn med hjælp fra en voksen. 

Vi finder også sammen ud af, hvilken dag, måned og årstid vi har. Samlingen foregår mellem kl 

8.45 og 9.00. Her beder vi om at man viser hensyn og ikke forstyrrer samlingen. Der vil være et 

rødt skilt på døren ind på stuen – det betyder at samlingen er i gang og man gerne lige må vente et 

øjeblik med at gå ind. Så kan vi gøre det til en god oplevelse at være den, der skal fortælle dagens 

program m.m. 

 

Morgenmad: Fra kl. 6.30-7.30 kan børnene få morgenmad i Mo2rikken. Se kostpolitikken. Vi 

beder om at børnene ikke spiser medbragt mad ved morgenbordet af hensyn til de andre børn. 

 

Navnemærkning: Husk navn på madkasse, drikkedunk, tøj, sko og tasker. 

 

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 Britta mundtligt eller pr. email 

senest den sidste hverdag i måneden. 

 

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. 

 

Personalegruppen: 

Britta: afdelingsleder  

Mie: pædagog  

Louise: pædagog  

Ilze: atelierista   

Sanne: pædagog 

Buket: vikar 

 

Sfo Badutten: 6.30-7.30 har vi fælles pasning med sfo Badutten her i børnehaven. Hvis der er få 

børn i Mo2rikken om eftermiddagen, sender vi ofte børnene i Badutten og lukker så Mo2rikken. 

Der vil i disse tilfælde være en seddel på indgangsdøren om, at man skal hente sit barn i Badutten.  

 

Skolevenner: En dag i ugen får vi besøg af skolens 6. klasse. Hvert barn i Mo2rikken får sin egen 

skoleven. Når 6. klasse besøger os, leger skolevennerne sammen. Samt når der er samling på 

skolen, følges man med sin skoleven. 



 

Solpolitik: Vi opfordrer til, at børnene har t-shirts/toppe på, der dækker deres skuldre. Der bliver 

rigtig varmt på vores legeplads, når solen skinner, og skuldrene bliver hurtigt røde. Samtidig ønsker 

vi at beskytte børnene fra ”nysgerrige blikke”. Mo2rikken har solcreme, som børnene smøres med 

over middag. Vi forventer, at børnene er smurt med solcreme, når de møder i Mo2rikken. 

 

Sovebørn: De børn, der har behov for middagslur, skal medbringe et voksen-dynebetræk. 

Børnehaven har dyner. Børnene bliver puttet i puderummet.  

 

Sygdom: Ved sygdom gives besked til Mo2rikken. Ring eller send en sms på 20 21 14 11. 

 

Ture: En dag i ugen tager Mo2rikken ud på tur. Denne dag er mødetiden for børn senest kl. 8.30, 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. 

Da vi har madpakker og drikkedunk med på tur og spiser alle mulige forskellige steder fx på græs 

eller i et bålhus, hvor der kun er bænke, er det vigtigt, at børnene har ”turmadpakke” med. Dvs. fx 

rugbrød, pølsehorn, boller eller lign., som er let at håndtere. Små snacks, som skal åbnes og mad, 

som skal spises med gaffel eller ske, egner sig ikke til ture. 

På langt de fleste ture er hele børnegruppen af sted. 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 4årige, så husk på at 

dit barn også bliver 4 år en dag. 

Som udgangspunkt bliver nye børn hjemme den første turdag efter de er startet i Mo2rikken. Det 

giver dem mulighed for at vænne sig til de nye omgivelser og mennesker. En gruppe af de 

jævnaldrende børn bliver hjemme sammen med det nye barn den pågældende dag.  

 

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 2 sæt skiftetøj i kassen på toilettet.  

I garderoben vil vi godt have noget at vælge imellem hvad der passer til årstiden: Regntøj, 

gummistøvler, flyverdragt, vinterstøvler, hue (gerne elefanthue), 2 par vanter/handsker, jakke, 

termotøj. 

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.   

 

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.  

 

 

De bedste hilsner fra Mo2rikken 


