
 

Institutionsskema Langeland Kommune 

Velkommen til Børnehaven Pyramiden 

Børnehaven Pyramiden 

 

Vi holder til midt i Rudkøbing i gåafstand til by-

ens villakvarterer, bibliotek, detailbutikker, skov, 

havn og strand. 

Børnehavens rammer er gode og kan tilpasses, 

afhængig af om børnene søger det store fæl-

lesskab, eller viser ønske og behov for at søge 

ud i mindre legefællesskaber. 

Hverdagen i børnehaven er struktureret og 

genkendelig, hvorfor børnene skal møde senest 

klokken ni, så vi alle kan være klar til samling, 

frugt og formiddagens aktiviteter. 

Gennem ugens aktiviteter er børnene i forskel-

lige grupper med jævnaldrende og på tværs af 

alder. Oftest er en gruppe afsted i nærområdet, 

for at give bedre plads til de børn der er hjem-

me. 

Vi vil gerne kendes som et sted, hvor vi skaber 

plads til alle de forskelligheder vores børn udvi-

ser.  

Vi har inklusion og de tætte relationer i højsæ-

det til børn og deres forældre. Vi ser på barns 

resurser frem for begrænsninger.  

Vi har et godt samarbejde i vores personale-

team, som gør alt for, at vores børn i børneha-

ven får en dejlig børnehavetid. 

 

Nedenfor kan du læse mere om børnehaven. 

Er du mere nysgerrig kan du klikke på link til 

børnehavens velkomstfolder og læreplan. 

 

Institutionsnavn 

 

Børnehaven Pyramiden 

 

Adresse 

 

Spodsbjergvej 52 B 

5900 Rudkøbing 
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Leder 

 

Pædagogisk Koordinator: Terese Dalmose 

Hansen teda@langelandkommune.dk  

Pædagogisk leder: Helle Flyvbjerg 

helfly@langelandkommune.dk  

Områdeleder: Ole Goldschmidt 

soolgo@langelandkommune.dk  

  

Kontaktoplysninger 

 

Fast: 6351 6390 

Mobil: 4013 4756 

 

Fællespostkasse:  

pyramiden@langelandkommune.dk  

 

Normeret antal pladser 

 

Børnetallet er fastsat til maximalt 38 børn 

 

Institutionens åbningstider 

 

Mandag til torsdag: 6.15 – 17.00 

Fredag: 6.15 – 15.45 

 

mailto:teda@langelandkommune.dk
mailto:helfly@langelandkommune.dk
mailto:soolgo@langelandkommune.dk
mailto:pyramiden@langelandkommune.dk
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Institutionens værdigrundlag og børnesyn 

 

Barndommen er en meget vigtig del af et men-

neskes liv.  

Barndommen har en værdi i sig selv, og samti-

dig indeholder barndommen potentiale for læ-

ring og udvikling til gavn for resten af livet. 

 

Alle børn i dagtilbud ved Langeland Kommune 

skal have en tryg og udviklende barndom, hvor 

alle professionelle aktivt bidrager til at børnene 

udvikler deres potentialer. 

 

Værdier i børne- og ungepolitikken:  

Anerkendelse, Samhørighed, Tryghed, Udvik-

ling, Rummelighed 

 

Børnesynet tager udgangspunkt i social inklusi-

on. Hos os går trivsel, leg, læring og udvikling 

hånd i hånd.  

Alle børn har ret til leg, læring og deltagelse i 

betydningsfulde og udviklende fællesskaber. 

Det er dagtilbuddets opgave at sikre dette. 

I et barneperspektiv betyder det, at det enkelte 

barn gives adgang til forskellige lege- og læ-

rings-miljøer under hensyn til de behov de ud-

viser. 

 

Alle børn er forskellige og vi ser børnenes for-

skellighed som en ressource. Forskellighed gør 

os nysgerrige, hvilket gør os klogere på hinan-

den.  

Vores opgave i dagtilbuddet er derfor at skabe 

plads til alle de forskelligheder vores børn udvi-

ser 
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Pædagogisk læreplan 

 

Børnehaven udarbejder en pædagogisk lære-

plan på baggrund af det pædagogiske grund-

lag.  

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. 

 

Personalegruppe og forældrebestyrelse inddra-

ges i arbejdet med den styrkede pædagogiske 

lærerplan. 

Pyramidens læreplan kan findes på 

www.langelandkommune.dk   

 

Mad i institutionen 

 

Børnehaven tilbyder morgenmad, formiddags-

frugt og eftermiddagsmad. 

Børnene har frokostmadpakke med hjemmefra, 

bortset fra torsdag, hvor der tilberedes fælles 

frokostmåltid. 

 

Der vægtes sund og varieret kost, og indkøbe-

ne er i vid udstrækning økologiske. Pyramiden 

har det økologiske spisemærke i sølv, for 60-90 

% økologi.  

I øvrigt henvises til lokal kostpolitik. 

                   

Der opkræves 100 kr/måned til dækning af for-

plejning. 

Beløbet opkræves sammen med den månedli-

ge forældrebetaling. 

 

http://www.langelandkommune.dk/
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Fødselsdage og højtider 

 

Fødselsdage: 

Barnets fødselsdag er noget ganske særligt, 

som vi meget gerne fejrer i børnehaven. 

Fødselsdagen holdes for den børnegruppe 

barnet tilhører. 

 

Højtider: 

Højtider, traditioner og tilbagevendende begi-

venheder er mærkedage i Pyramiden, som na-

turligvis fejres.  

Eksempler kan være fastelavn, høstfest og jul. 

 

Søvn og hvile 

 

Har barnet behov for middagssøvn, gives der 

mulighed for det. 

Ligeledes gives mulighed for hvile og pause 

gennem dagen, såfremt der er behov hos bar-

net.  

 

Barnets opstart  

 

Børnehaven inviterer barn og forældre til at be-

søge børnehaven før opstart. 

Ligeledes inviteres forældre til indskrivnings-

møde når barnet starter i børnehaven. Her ud-

veksler vi erfaringer omkring barn og opstart, 

og afstemmer forventninger. 

 

Hvad skal barnet have med i institution? 

 

Forplejning til dagen: 

Barnet skal hver dag (bortset fra torsdag) med-

bringe frokostmadpakke. 

Resten af dagens forplejning sørger børneha-

ven for. 

 

Tøj:  

Barnet skal medbringe tøj og skiftetøj, tilpasset 

årstiden, så det kan opholde sig både inden- og 

udendørs. 

 

Tryghed:  

Barnet kan medbringe sut og kælebamse efter 

behov. 
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Barnets trivsel, tidlig indsats og det tværfag-

lige samarbejde 

 

I Langeland Kommune har vi en forpligtigelse til 

at alle børn trives. Vi arbejder ud fra procedurer 

der sikrer tidlig indsats, ensartethed og syste-

matisk opmærksomhed. 

 

Det er vigtigt, at de som omgås barnet i det 

daglige, har fokus på det enkelte barns trivsel. 

Der skal ligeledes være opmærksomhed på 

nødvendigheden af evt. indsatser. Det kan væ-

re indsatser, der inddrager en hel børnegruppe 

eller særlige indsatser målrettet det enkelte 

barn.    

I vores arbejde med at sikre alle børns trivsel 

og udvikling, benytter vi os af forskellige triv-

sels-vurderingsværktøjer knyttet op på doku-

mentationsværktøjet Hjernen og Hjertet, lige-

som vi har et tæt samarbejde med PPR, sund-

hedspleje, skole, familieafdeling og lignende 

relevante fag-personer. 

Forældresamarbejde 

 

For at skabe størst mulig helhed i barnets hver-

dag og trivsel, er det en forudsætning, at sam-

arbejdet mellem forældre og dagtilbud er åbent 

og tillidsfuldt.  

Dette samarbejde vægtes. 

 

Samarbejdet er et gensidigt ansvar, og handler 

både om det formelle samarbejde og det dagli-

ge samarbejde.  

Dette kalder på et åbent, anerkendende og li-

geværdigt samarbejde.  
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Overgange 

 

I Langeland Kommune arbejdes der systema-

tisk med at sikre den gode overgang. 

 

De forskellige overgange i et barneliv skal være 

så sammenhængende som muligt, og sker i et 

tæt samarbejde mellem børn, forældre og insti-

tution. 

 

Formålet med at sikre den gode overgang mel-

lem sundhedspleje, dagpleje/småbørnsgruppe, 

børnehave, og skole, er at børn og forældre 

skal opleve, at der er en rød tråd i barnets insti-

tutionsliv, samt sikre at børn og forældre er vel-

forberedte på de forskellige skift. 

 

Når dit barn bliver syg 

 

Er dit barn fraværende pga sygdom, gives bør-

nehaven besked via telefon eller gennem vores 

kommunikationsplatform ”I-portalen”. 

 

Børnehaven modtager ikke syge eller smitte-

bærende børn. 

Barnet er rask når det er smittefrit, og kan del-

tage i de daglige aktiviteter. 

 

Tilladelser 

 

Når dit barn indskrives i børnehaven beder vi 

dig tage stilling til aftaler omkring transport, 

sopning ved stranden, fotografering og lignen-

de. 

 

Forsikring 

 

Langeland Kommune har ikke en kollektiv ulyk-

kesforsikring, der dækker hændelige ulykkestil-

fælde for børn i kommunens institutioner og 

skoler.  

Vi opfordrer derfor forældrene til selv at tegne 

en ulykkesforsikring. 

 

Tavshedspligt 

 

Alle ansatte i institutionen har tavshedspligt 

vedrørende barnet og familiens private forhold. 

Vi informerer hinanden i institutionen om det 

nødvendige for at kunne passe jeres barn bedst 

muligt. 
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Forældreråd og -bestyrelse 

 

Forældreindflydelsen er organiseret gennem 

forældreråd og forældrebestyrelse. 

 

Forældrerådet består af fem forældre- og to 

personalerepræsentanter, samt børnehavens 

pædagogiske koordinator, der fungerer som 

sekretær for forældrerådet. 

 

Forældrerådet vælger to repræsentanter, der 

indgår i forældrebestyrelsen for Midtlangeland 

Dagtilbud. 

 

Lukkedage 

 

Institutionerne har lukket i weekender og på 

helligdage. 

Her ud over har Langeland kommune følgende 

lukkedage: 

• Grundlovsdag d. 5. juni            

• Juleaftensdag d. 24. december 

 

Ferie 

 

Nogle af børnehaverne i Rudkøbing har lukket i 

forskellige ferieperioder.  

Her vil der tilbydes alternativ pasning i form af 

tilbud i andre institutioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


