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Velkommen til Viben 

Vi er en del af Vejlernes Naturfriskole. Vi er beliggende midt i en 

fantastisk natur, hvor vi bruger børnehavens område, skoven, 

stranden og præstens have til at blive “naturkloge” i. 

Når dit barn starter i Viben 

Der er stor forskel på hvordan de enkelte familier ønsker at opstarten 

i børnehaven skal være. Men herunder er der nogle retningslinjer: 

 

• Dit barn bliver tilknyttet en voksen. Det er hende, der vil have 

særlig fokus på barnet den første tid. 

• Vi tilbyder at oplyse om primær pædagogens arbejdstider, så 

har I mulighed for at tilrettelægge barnets komme/gå tider 

efter dette. 

• Kom gerne og besøg os samme med barnet nogle gange inden 

startdato. 

• Der afholdes en opstartssamtale og senere en opfølgende 

samtale, hvor vi orienterer hinanden om barnets trivsel. 

De første par dage har barnet gavn af at vænne sig til de nye forhold 

gennem korte ophold på et par timers ophold. I løbet af nogle dage 

er barnet trygt nok til at udvide dagen i børnehaven. 

Ofte kommer der en periode efter starten, hvor barnet har ekstra 

svært ved at sige farvel om morgenen. I modsatte fald kan det også 

hænde, barnet ikke vil med hjem. 

Huskeregel: Barnets dag i børnehaven svarer til en dag på jobbet. 
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Vibens dagligdag 

Morgenrutiner 

Viben åbner kl. 6. Udover børnehavebørn modtager vi også SFO-

børn. Vi arbejder derfor sammen med SFO- og skolepersonalet. 

Madpakker afleveres på en af de 2 hylder i Vibens køleskab. Overtøj 

og fodtøj hentes i fyrrummet og anbringes i barnets garderoberum. 

 

Fra 6 til 7.30 står morgenmaden fremme. Den indtages i selskab med 

en voksen. Pt. bydes der på gryn, cornflakes og boller. Morgentid er 

hygge-tid. Mindst 1 personale sidder ned for at indbyde til ro. 

 

Der drysser børn og forældre ind i huset indtil 8.30. Langt de fleste 

forældre har en besked, de vil aflevere. Det bestræber vi os meget på 

at imødekomme. 

 

Vi spiser madpakke første gang kl. 8.30. 

 

Børnene er opdelt i 2-3 faste spisegrupper – som er blandet 

uafhængig af alder. Grupperne hedder Spirrevipperne og 

Brumbasserne.  

 

Mens vi spiser øver vi alm. bordkultur, vi øver at fortælle og at lytte, 

vi øver begreber som f.eks. foran – bagved, farver, tal, der bliver 

måske fortalt historie, rim og remser, ugedage, årstider osv. 

Morgensang & Fortælling 

Fra kl. 9.15 til ca. 9.40 er vi på skolen, hvor vi deltager i ”Musik og 

Fortælling” sammen med skolebørnene.  

 

Kl. ca. 10 er vi efterhånden klar til at gå ud. Børnene skal have tøj og 

fodtøj på efter vejret. Som udgangspunkt går vi ud hver dag, enten i 

haven eller på ture i den omgivende natur. Er vejret for slemt, 

trækker vi ind når vi er blevet kolde/våde. 
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Påklædning og garderobeforhold 

Livet i en naturbørnehave kræver en del ekstra tøj. Derfor er det altid 

vigtig med et velassorteret udvalg af varmt og praktisk tøj. Fast 

udstyr er bl.a.: 

• Gummistøvler  

• Rummeligt regntøj, der kan komme ud over flyverdragten. 

• Tykke trøjer og termobukser.  

• Er du i tvivl så spørg. 

 

Husk at følge med i om tøjet stadig passer. Vi forventer, tøjet må 

blive vådt og beskidt. Mærk tøj og fodtøj med navn. 

 

Når forældre afleverer deres børn om morgenen, skal man huske at 

hente børnenes overtøj og støvler i tørrerummet og anbringe det i 

børnenes garderobe, så er børnene selvhjulpne og kan hurtigt 

komme ud og lege. 

 

Aktiviteter og udeliv 

Dage hjemme på legepladsen bruges dels til voksenstyret aktiviteter 

eller lege, hvor der er fokus bl. a. på sociale relationer. 

 

Aktiviteterne er vigtige, fordi de giver forskellige former for træning 

bl.a. af øje/hånd koordination, kreativ tænkning, øvelse i at udsætte 

egne behov (vente på tur), mulighed for at samarbejde med en 

anden end bedste vennen, nær voksenkontakt, social træning osv. 

osv. 

 

”Special-træning” inden for diverse fokusfelter som f.eks.  

sprogtræning og motorisk træning er en integreret del af Vibens 

hverdag. 
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Udeaktiviteter i udfordrende vejr 

• Vi holder altid øje med DMI advarsler (sol- og windchill-faktor) 

og tilpasser dagen derefter. 

• Vi tilpasser dagens aktiviteter til vejrets muligheder. 

• Vi planlægger aktiviteter, der opfordrer til bevægelse, især når det 

er koldt. 

• Vi medtænker de muligheder, bålhuset giver (varmer os ved bål, 

inden vi går ud igen). 

• Vi bruger gymnastiksal og storrum i vores aktiviteter, når vi har 

aktiviteter, der passer til det. 

• Vi opfordrer forældrene til at sikre, at børnene altid har passende 

beklædning i garderoben. 

• Vi meddeler forældrene, når børnene ikke har til vejret passende 

beklædning i garderoben 

Turdag 

Hver uge har vi en turdag, hvor vi forlader Vibens område - vi 

besøger både det nære og det mere fjerne. 

Frokost 

Kl. 11.30 vi gør klar til frokost. Hvis vejret er til det spiser vi ude. 
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VNF’S kostpolitik kan læses på: 

www.vejlernesnaturfriskole.dk - se i VNF’S Forældrehåndbog. 

Sove- og blebørn 

Lige over middag hjælper en voksen de yngste børn med en ny ble. 

Nogle af dem skal hen og sove. Sovetiden er mindst 1 time. Der 

sidder en voksen hos dem, til de sover. 

 

Sidst på dagen 

Fra 14 og frem drosles der ned i aktivitetsniveau. De små mennesker 

bærer efterhånden præg af en lang, aktiv dag, og der skal være tid til 

nærvær på den mere stille facon. 

 

Efter eftermiddagsmaden, som serveres ca. kl. 14.00. Kl. 15.15 gør vi 

os klar til at gå op i SFO’en. (I særlige tilfælde kan det ske at vi spiser 

eftermiddagsmad sammen med SFO – oppe hos dem. Når det sker, 

går vi i SFO kort efter kl. 14). Børnehavebørnene er generelt vilde 

med at komme op i SFO’en. 

Eftermiddagsmad 

Eftermiddagsmaden forberedes af en voksen. Der servers altid frugt 

og grønt, og derudover brød eller andet, alt efter ”råvaresæson”. Vi 

laver ofte bålmad. 

Afhentning 

Vi stræber efter at give tid til en lille overlevering om dagens forløb. 

 

Madkassen og dens evt. rest indhold findes i køleskabet eller på 

bordet. 

 

Overtøj der ikke er på børnenes garderober kan evt. findes i 

fyrrummet, hvor det hænger til tørre indtil næste dag. Hvis tøjet er så 

vådt, det ikke kan nå at blive tørt til næste dag, hænger det i pose i 

garderoben, så det kan komme med hjem. 

https://public.viggo.dk/vejlernesnatur/cms/webfiles/files/VNF's%20For%C3%A6ldreh%C3%A5ndbog/2016%20Kostpolitik.pdf
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Husk at sætte dit barns fodtøj op på skohylden, inden I tager hjem. 

Det letter rengøringen væsentligt. 

 

På tavlen kan I altid læse om dagens aktiviteter. 

Sydom 

Syge børn må ikke komme i børnehaven. Dels er der risiko for smittefare, 

og dels har vi ikke ressourcer til at varetage børn, som ikke er friske 

nok til at følge en normal dag i Viben. Bliver et barn syg, mens det 

opholder sig i Viben, ringer vi til forældrene - og vi forventer, barnet 

hurtigst muligt bliver afhentet. Det er altid tryggest at være hjemme, 

når man er syg. 

Når der opstår tvivl om, hvornår et barn kan komme i børnehaven 

igen, retter vi os efter sundhedsstyrelsens hæfte om smitsomme 

sygdomme. 

Fødselsdage i Viben 

Fødselsdage kan, hvis forældre ønsker det, afholdes i den gruppe 

barnet går i. Altså enten i lillegruppen, mellemgruppen eller 

storegruppen. Det betyder, man som forælder skal lave en fest for ca. 

12-14 børn. 

 

Vi kan holde festen, uden der skal flyttes inventar og således, at 

resten af børnehaven stadig kan fortsætte de daglige aktiviteter, og 

vigtigst festen bliver overskuelig for alle vore børn. 

 

Det er muligt at afholde fødselsdagsfest mandage, tirsdage og 

torsdage.  Onsdage og fredage har vi ikke mulighed for at have 

fødselsdagsfester. 
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Inden forældre inviterer til fest, skal personalet kontaktes, så vi ikke 

har flere fester samme dag eller andre arrangementer, der stå i vejen 

for en god fest. 

 

Vi vil bede jer om, at I, i god tid inden festen, laver et opslag på 

tavlen/VIGGO, så allergi-børnenes forældre evt. kan komponere en 

ret, der minder om den menu, de andre børn får. 

 

 

 

Sprogvurdering 

Der laves en sprogvurdering af alle børn i Viben. Læs mere om 

sprogvurderingen på www.vejlernesnaturfriskole.dk – se i VNF’s 

Forældrehåndbog. 

Førskolearrangementer for Storegruppen 

• Der laves året i gennem førskoleaktiviteter med Storegruppen i 

Viben. 

• Fra januar laver Storegruppen og 0. klasse aktiviteter sammen på 

skolen 1-2 gange om ugen frem til sommerferien. 

• Efter vinterferien deltager Storegruppen i eftermiddags SFO. 

http://www.vejlernesnaturfriskole.dk/
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• Viben afholder i oktober/november samtaler med forældrene om 

barnets skoleparathed. 

Arbejdslørdage 

Der afholdes 2 arbejdslørdage pr. skoleår, hvor alle, som kan, 

kommer og deltager i praktiske gøremål. 

Viggo - vores elektroniske kommunikationsplatform 

Når dit barn starter i Viben bliver både barn og forældre oprettet 

som brugere i Viggo. 

 

Viggo er vores kommunikationssystem mellem alle de aktører, der 

har tilknytning til VNF. Her kan børn, forældre, ansatte og bestyrelse 

nemt finde hinanden og kommunikere på kryds og tværs. I Viggo kan 

man bl.a. følgende:  

• Beskeder – sende til og modtage fra enkelt personer eller grupper.  

• Oplysninger ang. ens relationer - herunder:  

o o Se barns arrangementer.  

o o Se barns fravær eller meddele fravær.  

• Se diverse oplysninger på relevante opslagstavler.  

• Se diverse arrangementer i kalenderen. 

 

Ca. en uge før dit barn starter, får du adgang til Viggo.  

Nedenstående er en beskrivelse af hvordan, du kommer i gang med 

Viggo. Beskrivelsen er ikke dækkende for alle Viggos funktioner. Du 

er naturligvis altid velkommen til at spørge personalet på VNF og 

hjælp.  

1. På pc går man ind i Viggo ved at taste 

www.vejlernesnaturfriskole.dk i browseren – her trykkes på 

linket til Viggo.  
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2. Både brugernavn og adgangskode er ens cpr-nummer.  

• Man kan ændre sin adgangskode (den der står nederst).  

• Hvis man har problemer med log-in, må man henvende sig til 

kontoret.  

3. Når man er logget ind, bedes man tjekke sine oplysninger, at 

de er korrekte – dette gøres under:  

• Din konto – Din profil – husk at trykke opdater!  

• Du kan indstille din konto, så du modtager en mail, i 

forbindelse med beskeder og opslag i Viggo. 

• Lav evt. ny kode (vi kan altid nulstille den, hvis I glemmer 

den).  

4. Viggo kan bruges på både pc, tablets og mobiltelefoner – på 

ældre mobile enheder, er den dog ikke helt perfekt – men på 

nye enheder kører den.  

5. Der kan downloades en App til mobile enheder – den findes 

både i App-Store og Google-Play.  

• I øverste linje skrives vejlernesnaturfriskole.viggo.dk – ikke 

noget med www. foran.  

• Læs om brugernavn og adgangskode i punkt 2. 

www.vejlernesnaturfriskole.dk 

Vejlernesnaturfriskole.dk er vores ansigt udad til. Her kan man finde 

følgende oplysninger:  

• Praktiske oplysninger som telefonnummer, adresse, cvr, priser 

og lign. 

• Lovkrav oplysninger – dvs. oplysninger, som UVM kræver at 

kunne se på hjemmesiden. 

• Diverse foldere fra Thisted Kommune. 

http://www.vejlernesnaturfriskole.dk/
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• Galleri – billeder fra hverdagen på VNF - Viben har sit helt 

eget galleri under ”Viben”. 

• Nyt fra kontoret og kalender. 

• Forældrehåndbogen - her kan man finde stort og småt om 

VNF. 

 

 

 

Visioner for Viben 

Viben er Vejlernes Naturfriskoles børnehave. Vi er et naturligt led i 

”fødekæden” til friskolen. Vi har et meget tæt samarbejde og samvær 

på tværs af børnehave og skole. I det daglige krydser børn og 

personalet gerne over gården for at give en hjælpende hånd eller 

blot for at komme på hyggebesøg.  

 

Hver morgen er der mulighed for morgenkaffe i skolens storrum – kig 

endelig ind og få en snak med andre forældre og ansatte på stedet. 

 

Men vi er også lokalområdets børnehave for de børn, der ikke 

fortsætter i friskolen. 
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Høj kvalitet for pædagogiske rammer og udvikling 

I Viben stræber vi efter højest mulig kvalitet i vores pædagogiske 

arbejde. Vi har fokus på det enkelte barns udviklingstrin samt 

nærmeste udviklingszone. Vi udarbejder pædagogiske læreplaner og 

årsplaner. I Viben har vi personale, som har specialiseret sig i børns 

sprogudvikling, børns kreative udfoldelse, børn med særlige behov 

og læring gennem udeliv.  

 

Udeliv hver dag 

Vi bruger fortrinsvis udelivet som pædagogisk fundament. Børn i 

naturbørnehaver er mere harmoniske og sociale, de har færre 

sygedage samt bedre motorik og koncentrationsevne.  

Derfor er vi er alle ude hver dag. Vi bruger elementerne Ild, vand, 

jord og luft i dagligdagen. Vi sanser naturen, på og med kroppen. Vi 

bliver ”naturkloge”. Hos os nærstuderes dyr, insekter og planter med 

stor entusiasme af både børn og voksne. Vore ture ud af huset har 

meget ofte en naturinspireret baggrund. Børnehavens hverdag bygger 

på traditioner der følger årets rytme. 

 

Tryghed og nærvær 

Når man starter i børnehaven kan det nye liv være stort og 

uoverskueligt. Derfor sørger vi for at holde i hånd, trøste, støtte, 

opmuntre og sidde tæt, når der er behov for det.  

 

Når vi siger goddag til børnene, nævner vi deres navn samtidig med, 

vi etablerer øjenkontakt. Herved udviser vi anerkendelse af deres 

tilstedeværelse og hilser dem velkomne i vores kreds. Vore børn skal 

have tillid til, at vi voksne vil dem det godt.  

 

Målet med anerkendende pædagogik er bl.a. at vore børn bliver 

anerkendende og rummelige mennesker, der har forståelse for, at vi 

ikke alle er ens, og at vi alle har noget væsentlig at byde ind med. 

Nærvær har stor betydning for børnenes trivsel, derfor er 

øjenkontakt, fra en aktivt lyttende og anerkendende voksen at tale 
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med en selvfølge.  

 

Dagligdags gøremål og rutiner bliver tilrettelagt således at de er 

givende og hyggelige. Det betyder bl.a. at en frisk ble godt kan bliver 

sat på med et par strofer fra en børnesang. Vores fælles dag er fyldt 

med glæde og grin. 

  

Vibens læreplaner kan læses på: 

www.vejlernesnaturfriskole.dk - se i VNF’S Forældrehåndbog. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://public.viggo.dk/vejlernesnatur/cms/webfiles/files/VNF's%20For%C3%A6ldreh%C3%A5ndbog/2016%20Kostpolitik.pdf
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PRAKTISKE OPLYSNINGER: 
  

 

 Åbningstider i Viben: 

• Mandag - torsdag: 6 - 17 

• Fredag: 6 - 16  

 Priser: 

• Se skolens hjemmeside: 

www.vejlernesnaturfriskole.

dk 

• Der gives søskenderabat - 

også hvis man har yngre 

børn i dagpleje/vuggestue 

• Der er mulighed for at søge 

om friplads via 

www.borger.dk  

 

Vibens kontaktoplysninger  

 

• Tlf:32 15 30 36 

• info@vejlernesnaturfriskole.dk 

• www.vejlernesnaturfriskole.dk 

Vibens adresse: 

Vejlernes Naturfriskole 

Højstrupvej 110, Øsløs 

7742 Vesløs 

 

 

  

 

I er altid velkomne til at ringe og få en snak med skoleleder  

Niels Jørgen Andersen 30 32 18 36. 

http://www.borger.dk/
mailto:info@vejlernesnaturfriskole.dk

