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Forældrebestyrelsen og personalet vil gerne byde børn og forældre hjertelig velkommen til 
Daginstitutionen Frisenborg. 
 
Folderen vil give et indblik i dagligdagen og give relevant praktisk information. 
 

Frisenborg 
Daginstitutionen Frisenborg blev bygget i 1987 og er en aldersintegreret institution. 
Institutionen rummer ca. 80 børnehavebørn i alderen 2,9 – 6 år. 
 
Børnene er fordelt på 4 stuer i huset: 

 Sommerfuglene 

 Græshopperne 

 Mariehønsene 

 Humlebierne – som er vores småbørnsgruppe 
 
Åbningstiderne i institutionen er som følger: 
 
Mandag til torsdag: kl. 06.30 – 17.00 
Fredag: kl. 06.30 – 15.30 
 

Kontaktinformation 
 
Adresse: Frisenborgparken 32, 7430 Ikast 
 
Mailadr: stler@ikast-brande.dk eller metgote@ikast-brande.dk 
 
Tlf.nr.  
Hovednummer kontoret: 99 60 46 75 
Mariehønsene: 99 69 46 76 / 30 68 99 43 
Sommerfuglene: 99 60 46 77 / 30 68 99 86 
Græshopperne: 99 60 46 78 / 30 69 00 49 
Humlebierne: 99 60 46 79 / 30 69 01 09 
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Personalegruppen (1.17.22) 
 
Leder: Steffen Lund Eriksen  
 
Teamleder: Mette Göte 
  
Sommerfuglene:  
Dorte (pædagog) 
Charlotte (pædagogisk assistent) 
Mette G.(pædagog) 
                        
Græshopperne:  
Camilla (pædagog) 
Mette S.(pædagogisk assistent) 
Studerende/Pædagogmedhjælper 
 
Humlebierne: 
Tanja(pædagog) 
Kathrine (pædagog) 
Studerende/Pædagogmedhjælper 

 
Mariehønsene: 
Hanne (pædagog) 
Ditte (pædagog) 
Studerende/Pædagogmedhjælper 
   
Vi kan i perioder have andre personer i huset. f.eks. studerende fra Ikast          
Seminarium, folk i job-prøve, erhvervspraktikanter m.v. 
 

Forældrebestyrelsen(pr. 1.10.2020) 
Formand: Michael Mejholm, Frisenborg 
Næstformand : Nicoline Olsen, Svaneparken 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Mette Aagaard, Svaneparken 
Amalie Kæseler, Svaneparken 
Helle Skipper, Svaneparken 
Maria Jepmond, Frisenborg 
Lars Duch Borup, Frisenborg 
Suppleanter: 
Lisbeth Kirkegaard, Svaneparken 
Marianne Hundebøll Nielsen, Frisenborg 
Hanne Hansen / medarb. Frisenborg 
Annalise Bækkegaard / medarb. Svaneparken 



  

Start i børnehave 
Vi anbefaler nye forældre til at besøge børnehaven, 7-14 dages tid inden barnet skal starte. Vi vil 
gerne vise Jer børnehaven og den stue, som barnet skal gå på. Vi vil også gerne fortælle om 
vores dagsrytme og så vil vi gerne høre lidt om jer og jeres barn. 
Ved det første møde aftales der, hvordan vi sammen kan være med til at give jeres barn en god 
start i børnehaven. 

Aktiviteter/traditioner 
I Frisenborg har vi mange forskelligartede aktiviteter. Vi tager udgangspunkt i det enkelte 
barns evner, udvikling, behov og interesser. Vi har aktiviteter som omfatter alle børn i 
Frisenborg, mens andre aktiviteter er forbeholdt en enkelt stue, en bestemt aldersgruppe eller 
andet. 
 
Alle stuerne har en whiteboardtavle, der hænger i garderoben. Herpå kan I læse hvilke 
aktiviteter, der foregår. Vi vil ligeledes henvise til MinInstitution.dk, hvor alle relevante 
informationer omkring aktiviteter, arrangementer mv. vil stå angivet.  
På MinInstitution.dk vil I også kunne finde billeder og anden dokumentation fra afviklede 
aktiviteter og arrangementer i institutionen.   
 
 
 
 
 
 
 
Nogle af vores aktiviteter: 
Gymnastiksalen: specielt i efterår-/vinterperioden er der planlagte aktiviteter i   
gymnastiksalen. Børnene inddeles i grupper og skiftes til at være i salen.   
”Grupper på tværs”: 4 dage om ugen er der forskellige aktiviteter, hvor børnene er inddelt i 
deres aldersgruppe, på tværs af stuerne. 
”Snegleklub”: en dag om ugen (fra sept. – juni) samles de kommende skolebørn til før-skole-
aktiviteter. 
Derudover har vi: fastelavnsfest, julefest, påskefrokost, kaffedage, stuefest,   
maddage, løbeklub, cykeldage, bedsteforældredag og meget, meget mere… 

Hvad skal medbringes? 
Alle børn har en garderobe med plads til ekstra skiftetøj (undertøj, strømper, mv.)                              
Derudover skal alle børn medbringe indendørs sko, regntøj, gummistøvler og ”fornuftigt” 
tøj/fodtøj, som passer til årstiden. 
Det er en god idé med tøj, som jeres barn selv kan tage af og på. 
Bruger jeres barn ble, skal I selv medbringe dem. 



  

Mad/drikke 
Morgenmad: Vi opfordrer til at børnene spiser morgenmad hjemmefra. 
Er det ikke muligt, kan barnet spise morgenmad i aulaen mellem kl. 06.30-07.30. 
Børnene kan få havrefras eller havregryn (som børnehaven indkøber). 
Formiddagsmad: I løbet af formiddagen opfordrer vi børnene til at spise lidt mad fra deres 
medbragte madpakker. 
Frokost: Børnene skal medbringe madpakker, som sættes i køleskabet på stuen. Madpakken 
skal være sund og give energi til hele dagen. Til madpakken får børnene vand. 
Frugt/eftermiddagsmad: Om eftermiddagen skal børnene medbringe frugt i en frugtpose. 
Drikkedunk: medbring en drikkedunk, som bruges dagen igennem, når tørsten skal slukkes.  
 

Kostpolitik 
I børnehaven har vi en kost-politik, som anbefaler, at den medbragte mad gøres så sund og 
varieret som muligt. 
Husk masser af rugbrød, frugt og grønt - hver dag. 
Læs evt. mere i folderen omkring institutionens kostpolitik.   
 

Fødselsdag 

At have fødselsdag er en ganske særlig dag!! 
Har I lyst, vil vi gerne være med til at fejre jeres barn i børnehaven. 
Tag i god tid en snak med stuens personale, så vi sammen kan aftale hvordan dagen skal fejres.   
 

Middagssøvn 
Har jeres barn behov for at sove til middag, er det muligt i tidsrummet 12.00 til ca.13.30. 
Barnet må gerne medbringe sut, sovedyr m.v. 
 

Legetøj 
Børnehaven har en politik, der frabeder at børn har eget legetøj med. Vi ønsker at børnene har 
fokus på hinanden, frem for hvilket legetøj de bringer med i børnehaven. 
 

Legeplads 
Vi har en dejlig stor og velfungerende legeplads med mulighed for mange fysiske aktiviteter. 
Legepladsen er en vigtig del af vores hverdag, så derfor er alle børn på legepladsen - hver dag! 
 

Navn 

Det er en MEGET stor hjælp for alle, såfremt der er navn på dit barns madkasse, tøj, fodtøj, 
legetøj mv. 
 

Fravær, sygdom mv. 
Er dit barn fraværende (holder fridag, er syg) vil vi gerne vide det.  
I kan ringe eller sende en sms direkte til stuen – det er også muligt at oplyse dit barns fravær via 
MinInstitution.dk. 



  

Aflevering/afhentning 
Vi vil gerne at I siger goddag og farvel til personalet når I afleverer/afhenter jeres barn. 
Samtidig skal I som forældre angive på den elektroniske tavle (Aula.dk) der hænger i aulaen, at 
jeres barn er afleveret eller blevet afhentet. 
Er det andre, som afhenter jeres barn, skal der altid gives besked!! 
 

Forældresamtaler 
Vi tilbyder to forældresamtaler, mens Jeres barn går i børnehaven. 
Samtalerne varer ca. ½ time – og foregår uden børn. 
 
3-års-samtale/overleveringssamtale:  
Afholdes når Jeres barn har været i børnehaven ca. ½ år, hvor barnet står til at forlade 
småbørnsgruppen, og skal overgå til én af de 3 øvrige stuer i huset. 
 
Førskole-samtale:  
Afholdes inden Jeres barn skal indskrives i skolen. 
    
Derudover er der altid mulighed for en samtale, såfremt forældre eller personalet har behov for 
det. Vi sætter stor pris på et godt samarbejde og en konstruktiv dialog. Spørg endelig ind til 
ting/situationer du måske undres over. 
 

Adresseændring mv. 
Det er vigtigt, at vi altid kan komme i kontakt med Jer. 
Husk derfor altid at informere os, såfremt I skifter adresse, arbejdsplads eller  
får nyt tlf.nr. – dette kan I også selv rette til på MinInstitution.dk så vigtige oplysninger altid er 
korrekt opdateret. 
 

Forsikring 
Vi anbefaler, at jeres barn er forsikret, såfremt det kommer til skade eller 
forvolder andre skade, mens det opholder sig i institutionen. 
Dette foregår ved henvendelse til eget forsikringsselskab. 
 

Hjemmeside og Aula.dk 
På vores hjemmeside kan I finde yderligere informationer og oplysninger omkring 
Daginstitutionen Frisenborg. 
 
Aula.dk er børnehavens intranet. Her kan forældre finde relevant information omkring 
Daginstitutionen Frisenborg. Her vil fx være information omkring institutionens daglige 
aktiviteter, billeder og mulighed for at læse omkring institutionens faglige fundament.   
 
 
 
 


