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Kære nye forældre 
Med denne pjece byder vi jer hjerteligt velkommen i Kastaniehuset Kagså. 

Præsentation af børnehuset 
 
Kastaniehuset Kagså åbnede i 1972, og er pr. 1/3 2022 overgået til at være en privat institution med et samarbejde 
med landsorganisationen Danske Daginstitutioner.  

Vores børnehus har en attraktiv beliggenhed, placeret i Gladsaxe tæt ved grænsen til Herlev, i rolige og naturlige 
omgivelser, med gåafstand til Smør- og Fedtmosen. De naturlige omgivelser bruges flittigt som læringsrum, idet 
både projekter og vokseninitierede lege og aktiviteter er en fast del af den daglige rutine og bidrager til børnenes 
alsidige hverdag. 

Vi er et børnehus med plads til 81 børn, bestående af 31 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn, der er fordelt i fem 
grupper, hvori to af grupperne hører til vuggestuen, og de tre hører til børnehaven.  

Vi tilbyder 3 huse der hver især har en stor tilhørende legeplads til, så der er massere plads til leg og aktivitet 
indendørs såvel som udendørs. 

Her kan vi træffes 
 
Kastaniehuset Kagså 

Kagsåkollegiet 210-214-216 
2860 Søborg  
Telefon & e-mail: 
44 91 13 57 
Kontakt@k-kagsaa.dk 

Hjemmeside: 

k-kagsaa.dk 

 

Åbningstider  
Mandag-torsdag: 07:00-17:00 
Fredag:                  07:00-16:30 

Lukkedage: 
Lukkedagenes datoer er for 2022. 
24-31 december (hele ugen) 
13 april (dagen før påske) 
14 april (Skærtorsdag) 
15 april (Langfredag) 
27 maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) 
6 juni (2. Pinsedag) 
25-29 juli (Uge 30) 
Vedrørende lukkedage: ved behov for nødpasning, kontakt ledelsen. 
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Personale 
 
I Kastaniehuset Kagså er der ansat: 

En ledelse bestående af en leder, souschef samt afdelingsleder. 

9 pædagoger (herunder ledelsen) 

1 medhjælper / pædagogstuderende 

2 pædagogiske assistenter 

4 pædagogmedhjælpere 

2 vikarer 

2 køkkenmedarbejdere 

1 rengøring 

Ungarbejder ca. 1 time om eftermiddagen til hjælp i køkken mm.  

Legetøj 
 
Bestyrelsen og personalet har vedtaget, at der ikke medbringes legetøj med hjemmefra i institutionen, da vi oplever 
det giver en væsentligt mindre konfliktfyldt dag, samt undgår jeres børn eventuelt at legetøjet bliver væk. 

Sove/hvilebamser etc., må dog gerne medbringes. 

Fødselsdage 
 
Fødselsdage er noget helt specielt når man er barn, og vi yder en stor interesse i at holde fødselsdag for jeres børn i 
institutionen.  

Som udgangspunkt holder vi fødselsdage om eftermiddagen omkring klokken 14, i forbindelse med samling.  

Barnet må gerne medbringe snacks til at dele ud på sin fødselsdag. Vi ser gerne at der medbringes sunde snacks, 
men i børnehaven er nul-sukker ikke et krav. I vuggestuen er det ikke tilladt at medbringe noget med sukkerindhold.  

Hvis man er interesseret i at invitere børnegruppen hjem til fødselsdag, ser vi gerne det foregår mellem 09.00 og 
12.00. 

Private fødselsdagsinvitationer skal afleveres privat, af hensyn til eventuelle børn der ikke er inviteret.  
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Dagens gang 
 
Børnehuset åbner i vuggestueafdelingen (Kærnehuset) klokken 07.00. Her er de tilstedeværende børn samlet i en 
samlet gruppe, hvor vi hygger med stille indendørs lege og aktiviteter. Her er der mulighed for at få morgenmad. 

Klokken 08.00 åbner vi børnehavehusene op (Kastaniely og Solsikken), hvor vi går hen med de tilhørende 
børnegrupper. Her åbner vi op for forskellige legestationer, så de børn der bliver afleveret løbene, har noget af 
interesse at deltage i.  

Fra 09.00 og omkring en halv time frem, holder vi formiddagssamling. Her gennemgår vi dagen, hvor vi både taler 
om dagens struktur, men også om vind og vejr osv. Hertil spiser vi formiddagsmad, som oftest vil stå på friskbagte 
boller og noget varierende frugt.  

Når samlingen er slut, og frem til frokost, (ca 09.30-11.00) har vi fokus på projektet, som der kan læses mere om på 
vores hjemmeside.  

Klokken 11.00 spiser vi frokost, dette tager en lille time. 

Efter frokost sover børnene i vuggestuen, dette gør de som udgangspunkt fra ca. 12.00-14.00. 

Alle børnehavebørnene mødes ude på legepladsen samlet, udover dem der har brug for hviletid, her vil de kunne 
ligge og slappe af, lytte til musik eller høre en historie.  

Klokken 14.00 holder vi eftermiddagssamling. Her vil der være noget at spise og drikke, og typisk vil en voksen læse 
en bog mens der spises, hvorefter vi brainstorme over dagens tidligere og/eller morgendagens projekt. 

Efter samlingen, vil der være rig mulighed for diverse leg og aktiviteter, vokseninitierede såvel som børneinitierede. 
Ydermere vil der være projektværksteder, der gør det muligt for børnene at fordybe sig i det tema der er i fokus. 
Dette foregår indtil institutionen lukker.  

Vi henstiller til at børn afleveres inden kl. 09:00 eller efter 09:30 for at undgå afbrydelser under 
formiddagssamlingen. 

Indkøring af nye børn 
 
Barnet start i en ny institution er utrolig vigtig. Vi har stort fokus på at give jeres barn en harmonisk og tryg start, og 
dette opnår vi bedst muligt i samarbejde med forældrene. Derfor anbefaler vi, at i sammen med barnet besøger 
børnehuset inden opstart.  

En indkøring vil typisk starte ud med korte dage med en overgang til længere dage, for at gøre processen så naturlig 
som muligt. Dette erfarer vi giver nye børn, fortrolighed med omgivelserne samt tryghed hos de andre børn og 
voksne.  

Hvordan indkøringen kommer til at foregå, og hvor længe processen vare er individuelt, og aftales nærmere med det 
pædagogiske personale.  

Efter ca. 3 måneder alt efter behov, tilbyder vi en forældresamtale omkring opstarten og trivslen i børnehuset. Her 
vil et personale fra barnets stue samt børnehusets leder deltage. 

Sprog 
 
Vi har ansat en sprogpædagog, der sprogvurderer alle børn i institutionen. Dem der har brug for en efterfølgende 
indsats, bliver kontaktet, og vi laver i samarbejde med barnets forældre en handleplan for det videre forløb. 
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Her er der mulighed for en periode med eksempelvis sprogtræning med en gruppe børn, hvor der bliver trænet 
udtalelse, dansksprogtilegnelse etc. 

En gang om ugen tilbydes der et rytmikforløb, hvor der er fokus på sprog og bevægelse. 

Hvis der er brug for det kan man blive tilbudt relevante materialer til hjemme brug. Vi har stort fokus på samarbejde 
med forældre, om hvad der sker i børnehuset mht. læringen, så den hænger sammen med hvordan det er på 
hjemmefronten. 

Forældremøder / forældresamarbejde 
 
I Kastaniehuset Kagså afholder vi forældremøde 1-2 gange årligt. Her gives der eventuelle nye og relevante 
informationer om børnehuset og der vil være debat om børnenes trivsel og hverdag.  

Bestyrelsen 
 
Da vi er en privat institution, har vi en bestyrelse, bestående af 8 medlemmer. 2 af bestyrelsens medlemmer er 
udvalgt af Danske Daginstitutioner. 

Danske Daginstitutioner er en paraplyorganisation med mere end 50 års erfaring i at støtte op om etableringen af 
selvejende og private institutioner og assistere medlemsinstitutionerne med administrative og forvaltningsmæssige 
opgaver.  

Medicin 
Grundet regler angående medicin, må det pædagogiske personale kun give medicin efter aftale med forældre eller 
hvis der er fremvist en lægeerklæring. Af denne årsag kan vi ikke give penicillin, hostesaft eller anden form for 
medicin i forbindelse med kortvarige sygdomme.   

Særlige hensyn 
 
Børnenes trivsel er særdeles vigtig. Hvis der er noget ift jeres børn vi skal tage særligt hensyn til, bedes i informere 
personalet om dette. Det gælder både religion, særlige familieforhold, særlige fødselsforløb, allergener, kroniske 
sygdomme etc. 

Vi bestræber os på at have et stort fokus på forældresamarbejde. Vores samarbejde er baseret på gensidig tillid og 
respekt. Det betyder alle henvendelser er velkomne, både utilfredsheder, uenigheder, forvirringer og/eller 
bekymringer osv.  

Hvis man mod forventning ikke synes at éns kommentarer bliver hørt, eller hvis man ikke har lyst til at sige noget 
direkte til et personale, kan man henvende sig til institutionens leder.  

Sikkerhed 
 
Legepladsens sikkerhed bliver dagligt tjekket af en voksen. Her sikrer vi os at der ikke ligger eventuelle glasskår, 
dåser, skrald etc. Dette bliver der ført logbog over, så alle ved at den er opdateret og at det bliver vedligeholdt.  

Ture ud af huset vil sikkerheden også være i fokus, og der vil tages udgangspunkt i turens børnetal ift voksne, turens 
lokation og længde, børnenes alder samt personalets erfaring.  

Der er lavet en evakueringsplan ved brand i børnehuset. 
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Søvnpolitik  
 
Alle vuggestuebørn sover som udgangspunkt mellem 12:00-14:00 efter behov. 

Børnehavebørnene har mulighed for hviletid fra klokken 12:00, og som udgangspunkt en halv time frem. Efter aftale 
med forældrene er der også mulighed for at sove mellem 12:00-14:00. 

Alle børn må medbringe bamse, sut, sutteklud etc., til sove/hviletider. 

Sygdom 
 
Ved sygdom skal man holde sine børn hjemme. Dette er både af hensyn til barnet selv, men også af hensyn til smitte 
af andre.  

Hvis det pædagogiske personale vurderer at et barn ikke er tjent med at være i institutionen, vil der blive ringet til en 
forælder til det omtalte barn. 

Som udgangspunkt tager vi barnets temperatur ved tegn eller tvivl om sygdom, men først og fremmest vurderes det 
på barnets trivsel den pågældende dag.  

 

Påklædning / skiftetøj 
 
Det er vigtigt at have praktisk tøj med i institutionen, da vi er ude i alt slags vejr. Derudover kan der være behov for 
ekstratøj hvis der sker et uheld under eksempelvis bagning, hvis vi maler eller andet.  

Jo mere ekstratøj jo bedre. Det kan ske at vi er ude flere gange på samme dag, og da tøjet kan blive vådt eller for 
beskidt til at have på, bliver ekstratøj ofte benyttet.  

Vi understreger og anbefaler at der skrives navn i alt slags tøj, da tingene hurtigt kan blive væk eller blive byttet 
rundt. 
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Mad i institutionen 
 
Kastaniehuset Kagså har madordning.  

Hver morgen klokken 07:00 er der mulighed for morgenmad.  

Hver formiddag klokken 09:00 serveres der frugt og brød. 

Hver dag klokken 11:00 serveres der frokost. Madplanen kan findes på vores hjemmeside. 

Hver eftermiddag klokken 14:00 serveres der frugt og brød. 

Der tages forbehold for særlige behov, allergener osv.  

 


