
Grønne spirer: 
I Børnehaven er vi meget stolte over at kunne 
hejse det grønne flag på gårdspladsen…  
Det grønne flag er en mærkeordning fra Frilufts-
rådet, som gives til de daginstitutioner der er lidt tættere på naturen og 
miljøet omkring os. 
Vi hejste flaget første gang i oktober 2008 og skal lave projekter i bør-
nehaven, hvert år så vi kan hejse et nyt. 

Eksempler på hvad vi laver  i Børnehaven 
• Vi følger årstiderne og naturens gang 
• Bruger vores nærmiljø til ture og meget andet. 
• Vi arbejder med fællesskaber. 
• Vi bruger vores gymnastiksal i Klubben. 
• Bruger madpakke husene i Vejle. 
• Maler, tegner, klipper m.m. 
• Kører ture i Solsikke bus. 
• Og meget, meget mere. 
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Kære børn og forældre. 
Solsikken er en aldersintegreret institution med 
fritids/ungdomsklub og børnehave. 
Med denne lille folder vil vi gerne fortælle Jer  
om Solsikkens børnehave. 
Børnehaven er normeret til 50 børn i alderen 3
-6 år. 
Åbningstid: 
Mandag til fredag: 6.45—16.45 

Dagligdagen i Solsikken: 
 
Solsikkegård er en gammel gård, som ligger meget idyllisk i naturskønt område— tæt 
på skov, eng og Højen bæk. 
Vi er ude i alt slags vejr, det er kun tøjet der sætter begrænsningerne, så dit barn får 
alle tiders mulighed for at opleve og udforske naturen. 
Vi har dyr, katte, geder og  kaniner, som børnene deltager i pasningen af. 
 
Vi arbejder gruppeopdelt i 3 huse og ud fra at skabe rammerne for en genkendelig og 
forudsigelig dag for børnene.. 
 
I Værkstedet har vi vores førskolegruppe, her går de ældste børn det sidste år inden 
de skal starte i skole. I denne gruppe er aktiviteterne specielt rettet mod skolestart. 
I Pavillonen og Stuehuset har vi de 3+4 årige også her kører vi i perioder aldersinte-
greret. 
 
Alle børn har en primærpædagog, som i samarbejde med de andre voksne sørger for 
at barnet og familien falder godt til, trives og har det godt med at komme i børneha-
ven. 

Vigtigt!!! 
Vejle kommune har ingen forsikring der dækker børnene i børnehaven. 
Det er derfor vigtigt at I hjemme tegner en forsikring der dækker jeres barn. 

Tøj til årstiderne: 
Vi er ude i naturen hver dag og det er derfor vigtigt at Jeres 
barn har tøj, som passer til vejret og at det er tøj der gerne 
må blive beskidt.  
Med hensyn til udetøjet, kan vi klart anbefale at dette købes 
i en god kvalitet, så holder det længere !! 
Spørg gerne hvis I er i tvivl. 
Der skal altid være skiftetøj i barnets kurv, i form at undertøj, bukser, bluser, strømper 
og hjemmesko. (Med fast bund) 
 
Fodtøj og overtøj svarende til vejret og årstiden. Det er en god ide´  at have regntøj og 
gummistøvler med hver dag. 
 
Rygsæk til ture ud af huset: 
En god rygsæk der passer til barnets ryg og som kan spændes foran. Der skal være 

Mad: 
I Solsikkens børnehave, har forældrebestyrelsen i samråd med forældrene og perso-
nalet besluttet at børnene selv skal have madpakke med hjemme fra. 
Børnehave sørger for formiddagsfrugten og eftermiddagsmaden, dette koster 105 kr. 
pr. måned, som opkræves via kommunen.  
Eftermiddagesmaden laver vi på skift i grupperne  sammen med børnene. 
 
Børnene medbringer hverdag en drikkedunk til vand,. 

Værdier: 
Vi tror på at hvert enkelt barn er unikt og skal behandles herefter.  
Vi forsøger derfor hele tiden at tage udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og nærme-
ste udviklingszone.  
Vi arbejder  ud fra anerkendelse og inkluderende principper, med blandt andet børnefæl-
lesskaber og mener at det at alle børn har ret til at være en del af fællesskabet. 
Dette stille krav til os som institution , men også til Jer som forældre.  
Derfor forventer vi, at i som forældre: 
Taler pænt om børnehaven, de voksne og de børn og foræl-
dre der kommer her. 
At I deltager i arrangementer i børnehaven som høstfest, le-
gepladsdag, møder m.m. 


