
 

Institutionsskema Langeland Kommune 

Velkommen til Nordstjernen 

Nordstjernen Børnehuset Nordstjernen er en institution, 

hvor vi har blik for det enkelte barn og priori-

terer højt den gode og trygge start i Nord-

stjernen og i livet. For os er det vigtigt, at fa-

milierne føler sig trygge og imødekommet. Vi 

er særligt optaget af de gode over-

gange/sammenhænge, som et barn naturligt 

vil møde.  

Vi har et rigtig godt samarbejde med lokal-

området på Nordlangeland og tager ofte på 

ture ud for at opleve og sanse. Vi tager også 

gerne afsted på vores ladcykler – cykel-

hjelme stiller vi til rådighed.  

Vores institution er meget flot og møder bør-

nene ud fra et børneperspektiv med vægt på 

gode og nære deltagelsesmuligheder. Vi har 

en velindrettet legeplads, motorikrum, sno-

ezelrum og to lyse, rummelige stuer.  

Hvis man er nysgerrig på at opleve Nord-

stjernen, møde personalet eller se hvad et 

snoezelrum er, er man altid meget velkom-

men til at kontakte os for et besøg.  

Institutionsnavn 

 

Børnehuset Nordstjernen består af: 

Lillebjørn (Småbørnsgruppe)  

Dragen (Børnehave) 

Storebjørn (SFO) 

Adresse 

 

Snødevej 138, 5953 Tranekær 

Leder 

 

Bettina Greve 

bedagr@langelandkommune.dk 

mailto:bedagr@langelandkommune.dk
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21760146 

Kontaktoplysninger 

 

Telefon 63516510 

Mobil 20329997 

nordstjernen@langelandkommune.dk 

Institutionens åbningstider 

 

Mandag – Torsdag 6.00-17.00 

Fredag                    6.00-16.00 

Institutionens værdigrundlag og børnesyn 

 

Barndommen er en meget vigtig del af et 

menneskes liv. Barndommen har en værdi i 

sig selv, og samtidig indeholder barndom-

men potentiale for læring og udvikling til 

gavn for resten af livet. 

Alle børn i dagtilbud ved Langeland Kom-

mune skal have en tryg og udviklende barn-

dom, hvor alle professionelle aktivt bidrager 

til at børnene udvikler deres potentialer. 

Værdier i børne- og ungepolitikken: Aner-

kendelse, Samhørighed, Tryghed, Udvikling, 

Rummelighed 

Børnesynet tager udgangspunkt i social in-

klusion. Hos os går trivsel, leg, læring og ud-

vikling hånd i hånd. Alle børn har ret til leg, 

læring og deltagelse i betydningsfulde og 

udviklende fællesskaber. Det er dagtilbud-

dets opgave at sikre dette. 

I et barneperspektiv betyder det, at det en-

kelte barn gives adgang til forskellige lege- 

og lærings-miljøer under hensyn til de behov 

de udviser. 

Alle børn er forskellige og vi ser børnenes 

forskellighed som en styrke. Forskellighed 

gør os nysgerrige, hvilket gør os klogere på 

hinanden. Vores opgave i dagtilbuddet er 

derfor at skabe plads til alle de forskellighe-

der vores børn udviser. 

Værdier for Nordstjernen og Nordskolen 

mailto:nordstjernen@langelandkommune.dk
http://nordskolen.dk/sp/file/708c8f2f-cb20-4f58-b84f-376550a6ef27/V%C3%A6rdier%20for%20Nordstjernen%20og%20Nordskolen.pdf
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Pædagogisk læreplan 

 

Alle dagtilbud udarbejder en pædagogisk 

læreplan på baggrund af det pædagogiske 

grundlag. Lærerplanen tager udgangspunkt i 

6 temaer: -alsidig personlig udvikling, -social 

udvikling,-kommunikation og sprog,   -krop, 

sanser og bevægelse, -naturen, udeliv og 

science, -kultur, æstetik og fællesskab. 

Personalegrupper og forældrebestyrelse ind-

drages i arbejdet med den styrkede pæda-

gogiske lærerplan. 

 

Mad i institutionen 

 

Der serveres morgenmad fra 6.00-7.30 

Barnet skal selv medbringe frugt og mad-

pakke til hele dagen. Vi bruger drikkedunke 

med vand. 

 

Fødselsdage og højtider 

 

Fødselsdag: 

Det er altid en festdag, når et barn har 

fødselsdag. Vi synger for barnet både til 

fælles morgensang med Nordskolen og 

senere i Nordstjernen. 

Hvis man vil byde på noget spiseligt i 

Børnehuset, aftales det nogle dage i for-

vejen. 

Vi opfordrer, til at man tænker på det 

sunde valg. Børnene sætter lige så stor 

pris på en lille bolle eller frugt. 

Invitationer til private fødselsdage, hvor 

alle børn i Nordstjernen er inviteret må 

gerne deles ud i institutionen ellers deles 

invitationerne ud privat. Vi opfordrer til at 

invitere alle børn fra gruppen. Det er 
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vigtigt for alle børn at føle sig inkluderet i 

fællesskabet. 

Højtider: 

Til jul holder vi klippedag og julefest i 

fællesskab med Nordskolen. Forældre, 

bedsteforældre og lignende inviteres til 

at deltage til begge arrangementer. Vi 

holder julemiddag for børnene i løbet af 

december. 

Til fastelavn holder vi fastelavnsfest i 

fællesskab med Nordskolen, hvor alle er 

klædt ud. 

Til påske holder vi påskemiddag for bør-

nene.  

Søvn og hvile 

 

Når de yngste børn er trætte, lægges de 

ud og sove i barnevognene. Det er indi-

viduelt fra dag til dag, hvornår det en-

kelte barn har behov for at sove. Vi har 

valgt at børn, der sover, ikke vækkes, 

men får lov at sove til de selv vågner. Så 

er de friske og udhvilet og klar til at lære 

nyt.  

Næsten dagligt holder vi siesta for de 

større børn. Det gør vi for at give bør-

nene et pusterum midt på dagen, så de 

kan samle energi til resten af dagen. Det 

gør vi for at børnene kan slappe af i 

kroppen og hjernen, så den udvikler sig. 

Vi mener, at alle har brug for at komme 

ned i tempo og vi synes, det er en vigtigt, 

at børnene øver sig i at kunne mærke og 

regulere sin egen krop. at kunne mestre 

forskellige energiniveauer(Arousals). 

Vi mener det er vigtigt fordi det: 
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• Styrker sanserne 

• Styrker egen identitet 

• Styrker kropsbevidstheden 

• Gør barnet mere bevidst om at 

kunne mestre forskellige energiniveauer 

(Arousals) 

Barnets opstart  

 

Det er meget individuelt, hvor lang en 

periode et nyt barn har brug for i forhold 

til opstart i Nordstjernen. Inden opstart 

kontaktes forældrene af af en pædagog, 

som aftaler nærmere med forældrene.  

Inden børnehavestart kommer foræl-

drene og barnet på besøg i børnehaven 

og får mulighed for en samtale med en 

pædagog fra Nordstjernen. 

Hvad skal barnet have med i institution? 

 

Giv jeres barn praktisk tøj på, som kan 
tåle at blive snavset. Vi har forklæder, 
som børnene bruger, når vi maler, men 
det er ingen garanti for at jeres barns tøj 
aldrig bliver snavset. 
 
Hjemmesko er gode, da vi har glatte og 
kolde gulve. 
 
Barnet skal medbringe skiftetøj, såsom 
ekstra undertøj, sokker, t-shirt og bukser 
passende til alder, vejr og årstid. 
  
Hvis barnet bruger ble, sut eller bamse 

kan dette også medbringes. 

Overtøj som flyverdragt, termotøj og 

regntøj, støvler og gummistøvler er også 

vigtigt at medbringe, da vi er meget ude. 

Vi spiser formiddagsfrugt og madpakke 

medbringes hjemmefra. 
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Børnene skal have egen drikkedunk 

med, da det er mere fleksibelt og nemt at 

medbringe på legepladsen/på ture. 

 

Barnets trivsel, tidlig indsats og det tværfag-

lige samarbejde 

 

 

I Langeland Kommune har vi en forpligti-

gelse til at alle børn trives. Vi arbejder ud fra 

procedurer der sikrer tidlig indsats, ensartet-

hed og systematisk opmærksomhed. 

Det er vigtigt, at de som omgås barnet i det 

daglige, har fokus på det enkelte barns triv-

sel. Der skal ligeledes være opmærksomhed 

på nødvendigheden af evt. indsatser. Det 

kan være indsatser, der inddrager en hel 

børnegruppe eller særlige indsatser målret-

tet det enkelte barn.    

I vores arbejde med at sikre alle børns triv-

sel og udvikling, benytter vi os af forskellige 

trivselsvurderingsværktøj, ligesom vi har et 

tæt samarbejde med PPR, sundhedsplejen 

og lignende relevante fagpersoner.  

 

 

Forældresamarbejde 

 

For at skabe størst mulig helhed i barnets 

hverdag og trivsel, er det en forudsætning, 

at samarbejdet mellem forældre og dagtilbud 

er åbent, tillidsfuldt og med gensidig respekt.  

Samarbejdet er et gensidigt ansvar, og 

handler både om det formelle samarbejde 

og det daglige samarbejde.  

Dette kalder på et åbent, anerkendende og 

ligeværdigt samarbejde.  
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Overgange 

 

I Langeland Kommune arbejdes der syste-

matisk med at sikre den gode over-

gang/sammenhæng til fx skolen. 

De forskellige overgange i et barneliv skal 

være så sammenhængende som muligt, og 

sker i et tæt samarbejde mellem børn, foræl-

dre og personalet. Vi tager altid udgangs-

punkt i det enkelte barn og har tæt dialog 

med familierne om hvad den gode overgang 

er for barnet. 

Formålet med at sikre den gode overgang 

mellem sundhedspleje, dagpleje/småbørns-

gruppe, børnehave, og skole, er at børn og 

forældre skal opleve, at der er en rød tråd i 

barnets institutionsliv, samt sikre at børn og 

forældre er velforberedte på de forskellige 

skift. 

 

Når dit barn bliver syg 

 

Beskeder vedrørende jeres børn, såsom 

sygdom, ferie- fridage, afhentning eller an-

dre vigtige oplysninger gives skriftligt på vo-

res kommunikations platform, Aula. 

 

Tilladelser 

 

Vi indhenter ved opstart tilladelser til: 

Deltagelse i udflugter 

Kørsel i private biler 

Fotografering/videooptagelse internt 

Fotografering til hjemmeside mv/ eksternt  

Efter mundtlig aftale hentes af andre 

Må barnet gå alene hjem (SFO) 

 

Forsikring Kommunen har ikke en kollektiv ulykkesfor-

sikring, der dækker hændelige 
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 ulykkestilfælde for børn i kommunens institu-

tioner og skoler. Vi opfordrer derfor foræl-

drene til selv at tegne en ulykkesforsikring. 

 

Tavshedspligt 

 

Alle ansatte i Nordstjernen har tavshedspligt 

vedr. barnet og familiens private forhold. Vi 

informerer hinanden i institutionen om det 

nødvendige for at kunne drage omsorg og 

udvikle jeres barn bedst muligt. 

 

Forældrebestyrelse 

 

Børnehuset Nordstjernen og Nordskolen har 

fælles forældrebestyrelse. Det er vigtigt, at 

der er repræsentanter fra alle afdelinger, så 

at alle børnegrupper er repræsenteret i be-

styrelsesarbejdet. Bestyrelsen er aktiv ind i 

udviklingen af både Nordstjernen og Nord-

skolen selvfølgelig i tæt samarbejde med le-

delse, medarbejdere og elevråd. Man er me-

get velkommen til at kontakte én fra besty-

relsen, hvis man har specifikke spørgsmål. 

Se evt. mere her: 

Nordstjernen og Nordskolens fælles besty-

relse 

Lukkedage 

 

Institutionerne har lukket i weekender og på 

helligdage. 

Her ud over har Langeland kommune  føl-

gende lukkedage: 

Grundlovsdag d. 5. juni            

Juleaftensdag d. 24. december 

 

Ferie 

 

Alle har behov for ferie, også børn. Der er 

mulighed for at planlægge fleksibelt, hvornår 

barnet afholder ferie. Da vi kun har to lukke-

dage om året, er der mulighed for at lægge 

ferie udenfor skoleferierne. 

http://nordskolen.dk/sp/249650/school/board
http://nordskolen.dk/sp/249650/school/board
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