
Den gode modtagelse af  
tosprogede børn i dagtilbud i 

Hedensted Kommune 
 

 

 

Indledning:  

Vi vil gerne byde dig og dit barn vel-
kommen til Hedensted kommunes dag-
tilbud, hvor vi tilbyder at passe jeres 
barn i dagtimerne. 

Det er vigtigt for os, at I som forældre 
føler jer velkomne og at jeres barn hur-
tigt vil opleve omsorg og tryghed hos os.  

Vi tror på, at et tillidsfuldt samarbejde 
skaber de bedste forudsætninger for je-
res barns læring og trivsel. Ved åben 
dialog omkring jeres barn i dagligdagen, 
kan vi i fællesskab støtte og guide jeres 
barn. 

 

 
 

 
Goddag og farvel: 

 
Når du afleverer dit barn i dagplejen, 
vuggestuen eller børnehaven, er det vig-
tigt at du siger goddag til et personale. 
Når vi hilser på hinanden, har du mulig-
hed for at fortælle, hvordan dit barn har 
det og dit barn oplever, at det bliver ta-
get godt imod ved dagens start.  
Det er ligeledes vigtigt, at du hver dag 
siger farvel til dit barn når du går. 
Ligeledes er det vigtigt, at I siger farvel 
til et personale, når I henter jeres barn. 
Her kan vi fortælle lidt om hvordan dit 
barn har haft det i løbet af dagen.  

 

 

 
Dagligdagen: 
 
Hverdagen er bygget op om en rytme, 
hvor de børn der møder tidligt om mor-
genen tilbydes morgenmad.  Så er der 
typisk fælles aktiviteter og leg både uden 
for og inde.  
Derefter er der frokost, hvor børnene 
spiser sammen. Børnene øver sig i at 
spise selv og er med til at dække bord 
og rydde op. Enten skal barnet have 
madpakke med, eller også er der fro-
kostordning for alle børn. Tal med per-
sonalet om det. 
Om eftermiddagen leger børnene også 
ofte uden for. 
De yngste børn sover efter behov. Man-
ge børn sover uden for i barnevogn eller 
i et krybberum. Andre børn sover inde 
på madrasser. Når børnene er omkring 3 
år falder søvnbehovet i dagtimerne hos 
de fleste. 
 

 
Udeliv: 

 
Børnene er ude at lege i naturen og på 
legepladsen hver dag. Det betyder, at 
jeres barn skal have tøj og fodtøj med til 
at kunne lege uden for – også når det 
regner eller sner. Jeres barn bliver må-
ske våd eller beskidt, derfor er det også 
vigtigt, at barnet har skiftetøj med. 
Nogle steder er der dyr, som børnene 
kan være sammen med. Det kan f.eks. 
være kaniner, katte eller geder. Børnene 
er ikke sammen med hunde. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Sprog og læring  
 
Sproget udvikler sig hurtigt i de tidlige 
år, og jeres barn skal til at lære et nyt 
sprog. 
Et godt modersmål er en forudsætning 
for, at lære at tale et godt dansk.  
For det flersprogede barns læring og ud-
vikling er det derfor vigtigt, at I som 
forældre taler jeres modersmål med bar-
net, og at personalet taler dansk med 
barnet.  
Det meget vigtigt, at barnet har de tætte 
følelsesmæssige snakke på modersmålet 
med jer som forældre, og at barnet gen-
nem leg og samtale med de andre børn 
og voksne i dagplejen, vuggestuen eller 
børnehaven udvikler det danske sprog.  
 
I løbet af dagen i en dagpleje, vuggestue 
eller børnehave lærer jeres barn mange 
nye ting. Som lille skal man blandt andet 
lære at spise selv, tage tøj på og man 
skal lære at dele legetøj med de andre 
børn. I takt med at jeres barn vokser og 
bliver ældre vil det møde nye udfordrin-
ger, og snart begynder interessen for at 
vide flere ting at melde sig. Her vil vi 
støtte jeres barns læring og udvikling 
gennem aktiviteter og samvær i hverda-
gen.  
 

 
 

 

 
Særlig hjælp/ekstra støtte: 

 
Hvis jeres barn får brug for særlig 
hjælp/ekstra støtte til sin udvikling, ta-
ger vi sammen med Jer kontakt til de 
personer der kan hjælpe. Det kan f.eks. 
være sundhedsplejerske, talepædagog, 
fysioterapeut eller socialrådgiver.  
 
 

 
 

 
 

 
 

Indmeldelse: 
 
Et dagtilbud for de 0-2 årige er enten en 
plads sammen med 3 andre børn hos en 
dagplejer eller i en vuggestue med 8-12 
børn. Et dagtilbud for de 3-5 årige er en 
børnehave med 18-20 børn pr. stue. 
Når barnet skal starte i vuggestue, dag-
pleje eller børnehave, modtager I et brev 
fra pladsanvisningen.  
Inden barnet starter holdes der et præ-
sentationsmøde mellem jer og dagtil-
buddet, hvor vores forventninger til hin-
andens samarbejde drøftes. Datoen står 
i brevet og der er tolk med til præsenta-
tionsmødet. På mødet taler vi om de 
praktiske ting som åbningstider, mad og 
skiftetøj. Vi vil også gerne have, at I for-
tæller os om jeres barn, så vi kan få det 
bedste samarbejde.  
 
Vi glæder os til at mødes med 

jer. 
 
 

 
 
 
 
 
Kontaktoplysninger: 
 
 
 


