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Skabelon til dagtilbudshjemmesider med afsæt i Firkløveren: 

Firkløverens hjemmeside er skabelon for alle dagtilbuds hjemmesider. Herunder er – side for side vist indholdet på Firkløverens sider. 

Med afsæt i dette indhold, skriver du i spalterne til højre, hvad der skal stå for dit dagtilbud. Det skal være færdigt til ”Copy and paste” ind i hjemmesideværktøjet. 

Du kan booke tid til arbejdet – Helle har mulighed for at hjælpe to dagtilbud om ugen. Hjemmesiderne offentliggøres ikke før alle er klar en gang i efteråret. 

Husk: Billeder med børn kræver samtykke fra forældrene for at de må bruges på hjemmesiden. Billeder af børn må højest være på hjemmesiderne i to år. 

Forsiden – side 1 

 

Titel: Fikløveren  
Teaser: 
En vuggestue med plads til at være unik 
i fællesskabet 
 
 

 

Billede: Tegning Billedfil: Navn - vedlæg 
 
Rundvisning 
Hvis du er interesseret i en plads hos os, 
skal du blot kontakte huset og vi laver 
en aftale for individuel rundvisning. Det 
samme gælder hvis du allerede har fået 
anvist en plads hos os. 

Her får I som familie et indblik i vores 
vuggestue, både indenfor og udenfor, 
vores pædagogik og vores tilgang til 
børnene og jer forældre. I mærker 
stemningen og kemien - passer vi 
sammen? På baggrund af dette kan i 
træffe valget om jeres barn skal gå hos 
os. 
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Kontaktboks – går igen på alle sider 

 

Mail 
Telefon 
Åbningstider 
Adresse 
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OM Firkløveren – side 2 

 

Titel  
Teaser: 
Her kan du finde oplysninger om åbningstider, lukkedage mv. 

 

Tekst 1: 
Børnetal og størrelse 
I Firkløveren er vi 36-39 børn, fordelt med 12-13 børn på 3 stuer. 
Stuerne har samme størrelse og er store, lyse og rummelige. 

Åbningstider 
• Mandag til torsdag: 7.00-17.00 

• Fredag: 7.00-16.00 

Lukkedage i året 
Forældrebestyrelsen har ret til at placere 5 lukkedage årligt. 

Årshjul 
Hvert år i november fastlægger personalet hvilke 
læreplanstemaer og projekter vi skal have i løbet af det 
kommende år. Disse fremgår af kalenderen på AULA. 
 

 

Billedfrise her 4 billeder med billedtekster 
 
 
 
 
 
 
 

Dine billeder: Filnavne 
Dine billeder: Billedtekster 
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FAQ Traditioner: 

 

Fastelavn 
Vi fejrer fastelavn i februar måned. Alle børn er velkomne til at 
komme udklædt, dog uden maske på, da nogle børn kan blive 
skræmt, når ansigtet er skjult. 

Hvis dit barn ikke har lyst til at have udklædning på fra 
morgenstunden, kan I blot medbringe det i vuggestuen, og vi 
tilbyder barnet at få udklædningen på, når det er landet godt i 
vuggestuen. 

Om formiddagen slår vi katten af tønden og synger 
fastelavnssange på egne stuer. Tønden er en papirspose som 
børnene har dekoreret med maling, fjer og glimmer, og som 
børnene skiftevis skal slå luft og liv ud af, til selve fastelavn. I 
posen har vi gemt rosiner og ostehaps til alle børn. 

Om eftermiddagen når I henter jeres barn, serverer vi en bolle og 
en kop kaffe i sansehaven for børn og forældre. Her kan I 
sammen med jeres barn kigge på billeder af børnene i deres 
udklædning før vi siger farvel og på gensyn. 

Forældre er velkommen til at være klædt ud. 

 

Plantedag med bedsteforældre 
I maj måned inviterer vi barnets bedsteforældre/en ven af 
familien til plantedag. 

Familien har en spiselig plante med til at plante ude på 
legepladsen i vores plantekasser. Vi stiller redskaber til rådighed 
og har klargjort potter og kummer til dagen. 

 

Sommerfest/Høstfest 
Vi inviterer familien til sommerfest/høstfest i september måned. 

Høstfesten er en festlig eftermiddag, hvor forældre og børn 
mødes til fælles aktiviteter og slutter af med en stor fælles 
buffet, hvor hver familie har en ret med. 

 

Julefest 
I begyndelsen af december holder vi julefest i Firkløveren. 

En hyggelig eftermiddag hvor vi sammen fejrer at julen er 
kommet. Vi byder på æbleskiver, og der vil være nogle juleboder, 
hvor I sammen med jeres børn kan lave forskellige julesager. 

Til sidst danser vi sammen rundt om juletræet på legepladsen. 

 

https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/om-firkloeveren
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/om-firkloeveren
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/om-firkloeveren
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/om-firkloeveren
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Forældrearbejdsdag 
2x årligt har vi forældrearbejdsdag i Firkløveren. 

Bestyrelsen inviterer hele forældregruppen og børn til at komme 
og lave praktiske ting i vuggestuen, som personalet ikke kan nå til 
dagligt. Opgaverne strækker sig fra hovedrengøring indendørs til 
oliering af klatrestativ på legepladsen. 

 

Ro i naturen 
6 af husets ældste børn tager på tur med ladcykler. 

Vi cykler ud for at sanse og finde ro i naturen. Vi er afsted hele 
dagen, og børnene sover lur i det fri i to poptelte som vi 
medbringer. 

I naturen laver vi lege og øvelser, som træner barnets evne til 
fordybelse, koncentration og opmærksomhed på sig selv og de 
andre. 

 

Grupper på tværs 
Hver tirsdag fra september til slut april mødes børnene på tværs 
af deres stuer. Alle børn er opdelt efter alder i Lillegruppe, 
Mellemgruppe og Storegruppe. 

Aktiviteterne er særligt tilrettelagt ud fra børnegruppens 
gennemsnitlige alder. 

 

Fælles samling 
Hver fredag har vi fællessamling på én af stuerne, dette går efter 
tur. 

Alle børn og voksne mødes til en hyggelig stund, hvor vi synger 
og bevæger os sammen. Her oplever barnet at være en del af et 
større fællesskab. 

 

 

  

https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/om-firkloeveren
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/om-firkloeveren
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/om-firkloeveren
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/om-firkloeveren
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At starte i Firkløveren – side 3 

 

Titel: At starte i Firkløveren  
Teaser: 
Det er vigtigt, at jeres barn og I forældre stille og roligt lærer 
os og vores hverdag at kende, og at I går herfra med et smil 
de første dage. 

 

Det er den gode oplevelse hos barnet, "der vil jeg gerne hen 
igen”, som vi bygger videre på. 

Indkøring 
Vi anbefaler, at I sætter minimum en uge af til opstarten, og 
helst 14 dage. 

Indkøring af børnene forløber meget forskelligt, og ikke 
to indkøringer ligner hinanden. 

Vi ser på barnet og tager det i barnets tempo, og vi skruer 
langsomt op dag for dag. Derfor vil vi også være i tæt dialog 
med jer forældre. 

Det er også vigtigt, at du som forælder giver udtryk for, hvis 
du er utryg eller oplever, at indkøringen går for hurtigt eller 
andet. Dit barn vil kunne mærke, hvis du er utryg. 

Det er vigtigt, at I ankommer på et tidspunkt, hvor barnet er 
udhvilet, mæt og tilpas – her er barnet nysgerrig og klar på 
nye udfordringer. I aftaler tidspunktet med stuen. 

Den første dag får I udleveret et stamkort, som I skal udfylde 
og aflevere igen, inden jeres barn lades alene i vuggestuen. 

Den første uge, kan eksempelvis se ud som følger 
Første dag 
Barnet og du (mor eller far) er sammen på stuen ca. 1 time. 

Du skal som forælder være til rådighed, men må gerne være 
’kedelig’ og lade dit barn gå på opdagelse. 

Anden dag 
Personalet ”går tættere på”, og du kan evt. forlade stuen i ca. 
20 minutter og få en kop kaffe i køkkenet. 
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Tredje dag  
Når personalet vurderer, at nu er der fin kontakt mellem dem 
og barnet, så går du i køkkenet ca. 1 times tid, men vender 
tilbage til frokost, hvor barnet spiser sin frokost sammen med 
dig på stuen.  

Fjerde dag 
Gentagelse af tredje dag, men i dag kan du måske gå en tur 
væk fra vuggestuen, og dit barn prøver måske at spise eller 
sove i vuggestuen i dag. Efter et par timer vender du tilbage 
til vuggestuen. 

Femte dag 
Som fjerde dag, dog kan dagens længde øges, hvis dit barn er 
klar til dette. 

Uge 2 
I anden uge anbefaler vi, at I har tid til indkøring og til at give 
jeres barn nogle kortere dage. 
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Dagligdagen – side 4 

 
 

Titel: Dagligdagen  
Teaser: 
Hverdagen bærer i høj grad præg af rutiner. Rutiner, som 
gentager sig op til 4 gange dagligt 

 

Rutiner forstår vi som måltider, bleskift, samling, putning 
osv. Særligt vuggestuebørn trives i et miljø med en høj 
grad af genkendelse og medbestemmelse. 

Det er vores mål at det enkelte barn oplever ovenstående 
særligt gennem rutinerne. 

Hver dag har vi planlagte aktiviteter, som tager 
udgangspunkt i et bestemt tema. Vi arbejder typisk med 
det samme tema i 4-6 uger. Læringen og fokus på temaet 
strækker sig over hele dagen. 

Det er vigtigt for os, at vi har en pædagogisk planlagt 
hverdag. En planlægning som sætter rammen. Ramme skal 
være fleksibel så den kan tilpasses til børnegruppen og det 
enkelte barn. 

Flere gange om dagen har vi åbne døre, så børnene kan 
bevæge sig rundt i huset og fordybe sig, hvor de finder 
interesse og gå på opdagelse der, hvor de er mest 
nysgerrige. På denne måde danner børnene også 
relationer til børn og voksne på de andre stuer. 

Vi har en overordnet struktur, som tilpasses det enkelte 
barns soverytme og spiserytme. 

De fleste børn sover to gange om dagen, når de starter i 
vuggestuen, formiddag og eftermiddag. De lidt ældre børn 
sover én gang, typisk mellem kl. 11.30/12.00. 14.00/15.00. 

Overblik over dagen 
• Hver morgen kl. 7 åbner vuggestuen. Alt efter 

hvor mange børn der er mødt ind er vi på én til to 
stuer. 

• Kl. 8. åbnes alle tre stuer, og børnene fordeler sig 
rundt i huset. 
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• Kl. 8.30 serverer vi frugt, rugbrød med smør og 
vand, som børnene får på egne stuer. 

• Omkring kl. 9 holder vi samling på egne stuer. Her 
synger vi sange med fagter sammen med 
børnene. 

• Kl. 9.30 er der tre medarbejdere på hver stue, og 
det er særligt fra nu og frem til frokost, at dagens 
planlagte voksenstyrede aktiviteter sættes i gang. 

• Kl. 10.30-11 spiser vi frokost med dem, der er 
vågne, hvorefter børnene efter behov, én efter én 
puttes ud at sove til middag. 

• Kl. 12-14 afvikler personalet pauser, holder møder 
og andet praktisk arbejde.  Og de små, der er 
vågnet fra deres formiddagslur, spiser frokost. 

• Kl. 14-15 vågner børnene én efter én op til frugt, 
rugbrød og mælk. Her er de to voksne på hver 
stue. Herefter går vi enten på legepladsen eller 
leger indenfor. Og de små, der sover to gange, 
skal til at have deres anden lur. 

• Kl. 17 lukker vuggestuen, og her skal alle børn 
være hentet. (vi lukker kl. 16 om fredagen) 

 
Billedfrise: 4 billeder med billedtekster Dine billeder,  

Filnavne 
Billedtekster, rækkefølge 
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Retningslinjer for samvær – side 5 
 
 

 

Titel: Retningslinjer for samvær  
Indhold 1: 
Folketinget har vedtaget skærpede regler omkring forebyggelse 
af overgreb på børn, den såkaldte overgrebspakke. 

I den forbindelse skal alle institutioner have nedskrevet deres 
retningslinjer og principper for samvær med børn. Denne vil blive 
revideret en gang årligt i personalegruppen, så den hele tiden 
tilpasses den hverdag, vi er i. Den vil også være en del af 
introduktionen for nye medarbejdere i Firkløveren. 
 

 

FAQ: 
Trygge rammer 
I vuggestuen Firkløveren er det vores fornemste opgave at sikre 
trygge rammer for barnet, da dette er grobunden for al udvikling 
og læring. Det er vigtigt, at vi som personalegruppe løbende taler 
om vores relationer til børnene, og at dette sker i en 
anerkendende atmosfære. Det er også vigtigt, at vi siger det højt, 
når vi oplever noget, der ikke er OK eller noget, vi undrer os over 
– på denne måde kan vi sammen sikre, at alle perspektiver på 
barnet kommer frem, og at barnet får en tryg hverdag med 
udvikling og læring. 
Ved bleskift  
Når vi skifter ble på vores badeværelser, er der åbent derind til, 
da der ingen dør er. Vi skaber roen om barnet ved, at vi selv står 
med ryggen mod døråbningen, så vi skærmer barnet mod evt. 
uro på gangen og for selve bleskiftet.  Hvis en medarbejder ikke 
ønsker at skifte ble på et barn alene, eller hvis bleskiftet kræver 
særlig grundig vask, så kan vi altid bede om hjælp hos hinanden. 
Vi sætter også ord på, hvis vi oplever det som 
grænseoverskridende at vaske et barn, der er ked af det. 
Nærvær 
Børn i vuggestuealderen har et udviklingsmæssigt behov for tæt 
fysisk kontakt med de mennesker, der tager sig af det. Som en 
naturlig del af vores arbejde med nærvær og omsorg tager vi 
derfor børnene på skødet. Her kan vi skabe en tryg ramme, hvor 
de kan se verden fra. Børnene putter sig ind til os og tager ofte en 
hvilestund her. Vi kan trøste dem, puste på skrammerne, nusse 
dem på ryggen m.m. Hvis barnet gerne vil kysse os, så siger og 

 

https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/retningslinjer-samvaer
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/retningslinjer-samvaer
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/retningslinjer-samvaer


11 
 

viser vi, at det gerne må kysse os på kinden - vi kysser ikke på 
munden. 

Vi tager altid hensyn til det enkelte barn, både når de har brug for 
nærheden, men også når de frabeder sig den – det er vigtigt, at vi 
viser respekt for deres grænser. 
 
Lege- og læringsmiljø 
For at sikre fordybelse og nærvær i vores skabelse af lege- og 
læringsmiljøer er det ofte hensigtsmæssigt at dele børnegruppen 
op i små grupper fordelt i flere rum. Vi kan her vælge, at en 
medarbejder går ind i motorikrummet eller malerummet med en 
mindre børnegruppe, hvor døren er lukket. Her italesætter vi 
altid, hvor vi er med hvilke børn. 

Firkløveren er et åbent hus, dvs. at voksne kommer og går i alle 
rum på alle tider. 
 
Tur 
Vi kan godt vælge at prioritere at gå på tur med en voksen og en 
mindre børnegruppe – her vil vi altid i samarbejde med 
kollegerne have beskrevet turens formål og indhold. Vi tager 
aldrig alene hjem til nogen medarbejder privat. 
 
Børnene imellem 

• Børnene er i perioder optaget af, hvordan de ser ud, udforsker 
deres krop og sætter ord på det, som de ser og er optaget af. 
Her hjælper vi børnene til at få et naturligt forhold til egen 
krop. Børnene kan f.eks. sige: ” Jeg har en tissemand, Sofie har 
en tissekone”, eller ”Jeg har også en tissemand!” 

• Børnene sidder på toilettet sammen, og de tager også tøjet af 
og på sammen på badeværelset, inden de skal ud og sove. 

• Børnene kan f.eks. være optaget af egen krop og hive op i 
blusen og stolt vise deres navle. 

• Generelt i arbejdet med børnene lærer vi dem at sætte egne 
grænser og respektere de andre børns grænser. Dette er også 
med til at styrke dem i deres udvikling. Børnene spejler sig i 
hinanden, hvilket er vigtigt for deres udvikling. 

Tryg søvn 

https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/retningslinjer-samvaer
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/retningslinjer-samvaer
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/retningslinjer-samvaer
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/retningslinjer-samvaer
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Når børnene skal puttes, så har de forskellige behov, som vi 
forsøger at imødekomme, så de får en god søvn. Nogle børn skal 
trilles og andre skal kunne se en voksen. Nogle børn finder 
tryghed og ro, ved at vi lægger en blid hånd på deres bryst. Dette 
giver dem ro, og de kan samtidig mærke at den voksne er der, og 
de derved er trygge til at lægge sig til at sove.   
 
Ved bekymring 

• Hvis man som ansat i Firkløveren har en mistanke om, at en 
kollegas adfærd overfor et barn er grænseoverskridende – 
både hvis det er psykisk eller fysisk, taler den ansatte straks 
med leder eller souschef. Hvis man ikke føler sig hørt her eller 
oplever, at der ikke sker handling, skal man tage kontakt til 
kommunens pædagogiske konsulent. 

• Ved bekymring om at et barn udsættes for 
grænseoverskridende adfærd i form af fysisk eller psykisk 
overgreb i hjemmet handler vi efter Lyngby-Taarbæk 
Kommunes ’Handleguide til fagpersoner – ved mistanke eller 
viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn’. Denne skal 
læses af alle medarbejdere – og den hænger tilgængeligt på 
kontorets opslagstavlen 

• Det er faglighed at reagere på tvivl. 

 
  

 

  

https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/lyngby-og-ulrikkenborg/firkloeveren/retningslinjer-samvaer
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Mad og måltider – side 6 
 

 

 

Titel: mad og måltider  
Teaser: Der er ingen madordning i Firkløveren  
Indhold:  
Alle børn har madpakker med i vuggestue. Og børnene elsker 
deres madkasser. Vi betragter det som en boks fuld af 
kærlighed og omsorg fra forældrene, som barnet tilmed bliver 
mæt og tilfreds af. 

Alle børn medbringer tre stykker frugt om ugen til deres stues 
frugtkasse i køleskabet. 

To gange dagligt serverer alle stuer rugbrød med smør (som 
vuggestuen indkøber), samt et udvalg af skåret/revet frugt fra 
stuens fælles frugtkasse. Vi river al hård frugt som fx æbler og 
pærer i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer for hård 
frugt til børn under 3 år. Til alle måltider serverer vi vand, og til 
eftermiddagsmåltidet serverer vi også mælk. 

Alle fødevarer vuggestuen indkøber og serverer er 90% 
økologisk, og vi henstiller til at frugten som familierne 
medbringer ligeledes er økologisk. 

Fødselsdage og lignende 
Fødselsdage og lignende afholdes så vidt muligt uden sukker, 
og forældrene opfordres til at udelade sukker, når I deler ud. Vi 
mener ikke, at det er et savn for børnene, hvis der ikke er 
sukker til stede, og personalet sørger naturligvis for, at dagen 
bliver festliggjort som traditionen byder. 

Men ingen regler uden undtagelse 
På meget varme sommerdage, udvalgte ture, eller hvis et barn 
har slået sig og vi vurderer at en is kan lindre, serverer vi en is. 

Til specielle arrangementer fx julefest, sommerfest, 
bedsteforældredag osv. kan vi servere en bolle med sukker i 
eller æbleskiver og saft. 

Madordning/valg 
Hvert andet år stemmer forældrebestyrelsen om madordning i 
vuggestuen Firkløveren. Der har endnu ikke været positiv 
interesse for ordningen. 
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Billede:   
Billedtekst: Rør i dejen 

Dit billede: Filnavn 
Dit billede: Titel 

 

  
 

 

Titel: Vores læreplan  
Teaser: Vores kerneopgave er at sikre at barnet trives, lærer, 
udvikles og dannes 

 

Billedfrise 4 billeder, 4 billedtekster Dine billeder: Filnavne 
Dine billeder: Billedtekster 

Indhold:  
Det centrale i vores pædagogik er at tage udgangspunkt i det 
enkelte barn, og se det ind i det store fællesskab. 

Vi vægter sanseintegration og sprog rigtig højt, og arbejder med 
hele kroppen som kommunikator. Vi forholder os hele tiden til 
balancen imellem omsorg, knus og trøst til at skubbe barnet 
nænsomt videre på sin udviklingsrejse igennem de første leveår. 
Dette gør vi i tæt samarbejde med forældrene. 

Vi har defineret vores læringsmiljø (fysiske rum og indretning) og 
opdelt rummene i små legezoner, som hjælper barnet til at lege 
bestemte lege og i mindre grupper.  Læringsmiljøet ændrer sig 
løbende, i takt med at børnegruppen også gør det. 

Fri For Mobberi 
Fri For Mobberi er en integreret del af vore pædagogik, og det 
centrale i denne metode handler om at, alle børn har ret til at 
være en del af fællesskabet. 
 

 

 

FAQ: Pædagogisk grundsyn: 
Børnesyn 
 
Dannelse og børneperspektiv 
 
Leg 
 
Læring 
 
Børnefællesskaber 
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Børn i udsatte positioner 
 
Sammenhæng til Børnehaveklasse 

 

FAQ: Organisering af det pædagogiske læringsmiljø 
Rutiner 
 
Pædagogiske aktiviteter 
 
Leg 

 

 

FAQ: Læreplanstemaer: 
Alsidig personlig udvikling 
 
Social udvikling 
 
Kommunikation og sprog 
 
Krop, sanser og bevægelse 
 
Natur, udeliv og science 
 
Kultur, æstetik og fællesskab 

 

FIL  Fuld version af læreplan – vi skal helst undgå pdf.  
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Titel: Forældresamarbejde  
Teaser: Et stærkt forældresamarbejde har høj prioritet i 
Firkløveren, og vi anser dette som et vigtigt grundlag for 
barnets dannelse, trivsel, udvikling og læring 

 

Sådan faciliterer og rammesætter vi forældresamarbejdet i 
Vuggestuen Firkløveren: 

Vi inviterer på et opstartsbesøg, hvor barnet med forældre 
kommer på et visit inden startdagen. Her får familien mulighed 
for at møde stuens personale og tale om indkøringens forløb og 
forventningsafstemme den første tid i vuggestuen. 

Forældrene får uddelt opstartsmateriale med bl.a. en pjece om 
at gå i Vuggestuen Firkløveren. 

Vi afholder tre faste forældresamtaler i løbet af de tre år barnet 
går i vuggestuen 

• En tre-måneders samtale 

• En to-års samtale 

• Overgangs samtale til børnehave 

Derudover er det altid muligt for forældre at bede om en 
samtale, hvis der er bekymringer om  barnets trivsel og 
udvikling. Ligeledes vil personalet rette henvendelse ved 
bekymring eller andet. 

Vi vil gerne give sparring og rådgivning til udfordringer, som I 
kan stå med i forhold til jeres barns trivsel og udvikling, 
dannelse og læring. Det kan være alt fra en mindre 
hverdagsproblematik til større kriser såsom skilsmisser. 

Igen skal det nævnes at vi lægger særlig vægt på, at barnets 
udvikling, trivsel, dannelse og læring sker i tæt samarbejde 
mellem hjem og institution.   
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