
• Det ikke er den samme 
voksne, som tager imod om 
morgenen og siger farvel 
om eftermiddagen. 

• At de voksne ikke altid ved 
præcist, hvor barnet leger - 
legen flytter sig omkring. 

• At personalet ikke altid ved, 
hvor trøjen, strømperne el-
ler legetøjet er blevet lagt. 

• I skal selv indhente informa-
tioner, læse tavler, opslag, 
breve osv. og I skal altid 
stille spørgsmål, hvis der er 
noget, I har brug for at vide.  

Som forældre skal I 
være opmærksomme 
på / vænne jer til at: 

Idrætsdagplejen Trige-Spørring 

Bjørnshøjvej 1 

8380 Trige 

Tlf. 29 20 39 95 

www.idrætsdagplejen.dagtilbudaarhus.dk  

Nu skal mit barn 

snart i børnehave 

Idrætsdagplejen  
Trige-Spørring 

Alle informationer om jeres barn er vigtige 
for medarbejderne. 

• Sove- og spisevaner. 

• Yndlingslege. 

• Kender barnet andre i børnehaven? 

• Særlige behov. 

• Jeres forventninger til samarbejdet 
med børnehaven. 

Det er også en god idé, at dagplejeren 
besøger børnehaven sammen med barnet 
inden starten. 

 

Pladsanvisningen 

I skal skrive jeres barn op til en plads i 
børnehaven via Pladsanvisningen i Aar-
hus Kommune. Og det er en god ide at 
være tidligt ude.  

Hvis I ønsker den bedst mulige placering 
på ventelisten, når jeres barn skal i børne-
have, skal I skrive barnet op til en børne-
haveplads, inden barnet fylder 4 måneder. 

I kan læse meget mere på Pladsanvisnin-
gens hjemmeside: aarhus.dk/pladsanvisning 

  

Vi håber, at overgangen fra dagpleje  
til børnehave bliver en god oplevelse  

for jer og jeres barn. 

 
Med venlig hilsen 

Personalet i Idrætsdagplejen  
Trige-Spørring 

 
Pædagogisk leder Jytte Johansen 

Tlf. 29 20 39 95 ♦ jytjo@aarhus.dk  

Inden starten i 
børnehaven: 

Det er en god idé, at I aftaler et 
besøg i børnehaven, hvor per-
sonalet, som skal tage sig af 
jeres barn, er til stede.  
 
I Spørring Børnehus kan I 
kontakte: Pædagogisk leder  
Lise Bendix Christiansen -  
Tlf. 41 85 71 81 - lisbec@aarhus.dk 
 
I Tumlehøjen kan I kontakte: 
Pædagogisk leder  
Christian Kamp Christiansen - 
Tlf. 24 96 10 67 - chkc@aarhus.dk  

https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/pasning-0-6-aar/foer-vi-passer-dit-barn/skriv-dit-barn-op-til-pasning/
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/pasning-0-6-aar/foer-vi-passer-dit-barn/skriv-dit-barn-op-til-pasning/
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/pasning-0-6-aar/foer-vi-passer-dit-barn/skriv-dit-barn-op-til-pasning/


Det vil vi gerne Kan mit barn finde nogen at lege med?  

Er der nogle voksne, som lægger mærke 
til, hvis mit barn skal have skiftet ble?  

Kan mit barn få lov til at sove til middag? 

Hvad med sutten, skal den blive 
hjemme? 

Hvad skal mit barn kunne  
for at komme i børnehave? 

 
Og sikkert mange andre spørgsmål. 

Vi håber, at vi med denne pjece besvarer 
nogle af jeres spørgsmål. Og I er naturligvis 
velkomne til at spørge personalet - både i 
dagplejen og i børnehaven.  

I Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud 
vil vi naturligvis gerne gøre alt, hvad 
vi kan for at støtte barnet i overgan-
gen fra dagpleje til børnehave. 

En overgang, der betyder, at jeres 
barn skal til at starte på et nyt kapitel 
i sit liv. 

Jo bedre vi alle kender barnet, jo 
bedre kan vi medvirke til, at barnet 
får en tryg start på det ”nye liv”. 

 

Med åbenhed og dialog mellem os 
alle – forældre og personale i dag-
pleje og børnehave, vil vi arbejde på 
sikre en tryg overgang og start i bør-
nehaven. 

Som udgangspunkt vil 
et barn på 2 år og 11 
måneder være klar til 
børnehavestart, uanset 
om barnet for eksempel 
bruger sut, ikke er renligt eller selvhjulpent. 

Skulle der være særlige  
grunde, vil det være muligt at fremskynde /  
udsætte børnehavestarten. 

I forældre er eksperter i forhold til jeres barn 
og de bedste til – sammen med jeres dag-
plejer / den pædagogiske leder i dagplejen 
– at vide, hvornår barnet er klar. 

• Flytter det til nye og ofte større 
omgivelser. 

• Møder det flere, nye voksne. 

• Møder det mange andre og  
større børn. 

• Får det nye legekammerater. 

• Hjælper personalet børnene med 
at etablere nye sociale relationer. 

• Får det en anden dagsrytme. 

• Møder det nye regler og  

udfordringer. 

Når dit barn  

begynder i børnehaven: 

• Må dit barn gerne sove til middag, 
hvis det har brug for det. 

• Må dit barn gerne medbringe sin 
sut og sit sovedyr. 

• Skal I selv medbringe bleer, hvis 
barnet ikke er renligt. 

• Skal I selv medbringe madpakker, 
hvis der ikke er kostordning. 

• Må I gerne ringe, når I er kommet 

på arbejde, hvis afleveringen ikke 

gik så godt. 

I børnehaven: 

En god start  

på et nyt kapitel 

Når dit barn starter i børne-
haven, siger barnet farvel 
til en velkendt dagligdag, 
og jeres barn skal til at 
vænne sig til det nye liv. 

Som forældre er I måske 
spændte og lidt usikre på, hvad det 
betyder, og hvad livet i børnehaven 
medfører. 

Hvornår skal mit  
barn i børnehave? 


