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Velkommen til nye børn og 

forældre i Esther børnehave 
 

  

 

Barnet i Centrum: 

En fjeld- og naturbørnehave 
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Telefonnumre / åbningstider 

  

Esthers telefonnummer: +299 52 03 88 

Postboks 1522, Sangoriaq 

3905 Nuussuaq  

Hjemmeside: www.esther.gl 

E-mail: bhe@esther.gl 

   

Åbningstider:  

Mandag - fredag: Kl. 7.15 – Kl. 17.00, Børnene skal være hentet senest kl. 17.00 

  

Vi holder lukket de almindelige helligdage. 

1. maj lukker vi kl. 12.00  

21/6 (Nationaldagen).  

Julelukning 24/12 – 26/12 og 31/12- 01/01 

  

Hellig tre konger (06.01) lukker vi kl. 12.00 
  

http://www.esther.gl/
mailto:bhe@esther.gl


3 
 

Indholdsfortegnelse 

 

Velkommen........................................................................................................................................................................................................ 4 

Kontaktperson ................................................................................................................................................................................................. 4 

Målsætning for det pædagogiske arbejde. .............................................................................................................................................. 5 

Svømning. .......................................................................................................................................................................................................... 8 

Illorput .............................................................................................................................................................................................................. 8 

Ture ud af huset. ............................................................................................................................................................................................ 8 

Kammagiitta -Fri for mobberi………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..8 
 

Kost og madordning. ....................................................................................................................................................................................... 9 

Iportalen…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10 
 

Vigtigt hver dag. ............................................................................................................................................................................................ 11 

Forældresamarbejde ................................................................................................................................................................................... 12 

Sygdom & medicin ......................................................................................................................................................................................... 12 

Diverse praktiske oplysninger ................................................................................................................................................................... 13 

Personalet ....................................................................................................................................................................................................... 13 

Den månedlige forældrebetaling .............................................................................................................................................................. 14 

 



4 
 

Velkommen 

 

Vi vil gerne med denne folder byde jer velkommen i Esther. Der er meget nyt, I nu skal sætte jer ind i, og vi håber, at 

denne velkomstfolder kan hjælpe jer.  

Før jeres barn starter, er I meget velkomne til at komme på besøg, så vi kan hilse på hinanden. I skal bare ringe og 

aftale, hvornår det kan blive. 

 

Kontaktperson  

 

Inden I siger endeligt ja til pladsen hos os, opfordrer vi til at vi mødes og kan tale om gensidige forventninger. 

 

Vi tilbyder en kontaktsamtale til alle nye forældre. Samtalen kan finde sted ved besøg eller kort tid efter starten. Det 

aftaler I med kontaktpersonen. Meningen med kontaktsamtalen er, at vi får snakket praktiske ting omkring Esthers 

hverdag igennem, at vi præsenterer os selv og, at I får mulighed for at fortælle om jeres barn.  

 

Efter 3-4 måneder bliver I tilbudt en samtale om, hvordan det går med jeres barn i Esther. 

En gang om året, vil alle forældre få tilbudt en samtale, hvor vi sammen kan drøfte, hvordan barnet har det i Esther og 

hjemme. Vi vil også gerne snakke med jer om vores ønsker og forventninger til hinanden omkring barnet. 

Vi bruger UBUS-skema (Undersøgelse af børns udviklingssituation) og Barnets Bog som arbejdsredskab, samt SPU 

(Skoleparatsheds undersøgelse) til førskolebørnene. 
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Målsætning for det pædagogiske arbejde.  

   

At tage udgangspunkt i det enkelte barn og understøtte og udvikle barnet ud fra de kompetencer og færdigheder 

barnet besidder. 

 

At børnene har en tryg hverdag, hvor der lægges vægt på tætte kontakter mellem det enkelte barn og de voksne. 

Her lægger vi stor vægt på nærværende voksne, der gennem omsorg og tillid, skaber tryghed. 

  

At lære børnene at tro på sig selv, vise dem tillid, lære dem vigtigheden af at kunne noget, give børnene lyst til at 

søge udfordringer og udvikle sig. 

 

At give børnene fri rum, hvor de kan dyrke egne initiativer. Hvor de kan udfolde sig på egne præmisser kombineret 

med kreative tilbud og fælles aktiviteter. 

  

At børnene får et godt og alsidigt kendskab til naturen. Især igennem ture ud af huset, håber vi at kunne give lyst 

til at lege og færdes ude i naturen uanset vejret. 

   

At være med til at udvikle børnene sprogligt og lade dem få kendskab til både det grønlandske og danske sprog, 

samt give dem indsigt i den grønlandske og danske kultur. 

 

At skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem, som skal forebygge mobning. Her tager vi 

udgangspunkt i ”Kammagiitta - Fri for Mobberi” kuffert som er udviklet af Mary Fonden i samarbejde med Red 

Barnet 2007. Ambitionen er, at støtte op om udviklingen af gode børnefællesskaber i børnehaven med tolerance 

og respekt for hinanden. Et miljø hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer på mobning med mod og 

forsvarer den kammerat, der har svært ved at forsvare sig selv.  
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Fjeld- og naturbørnehave  

 

Som børnehave har vi valgt et overordnet pædagogisk fokus på naturen og fjeldet omkring os. Herunder arbejder vi 

med kropsbevidsthed, sanseindtryk, sprog, sociale kompetencer, etik og moral, at lære sig selv at kende i en større 

sammenhæng. Vores holdning er at børn lærer og erfarer med kroppen - sanseindtryk er næring til hjernen, som mad er 

til kroppen - og på den måde får forståelse for sig selv, andre og verden omkring dem. Børn udvikler sig ikke kun i 

forhold til sin personlighed, sind og kropslige forudsætninger, men også i forhold til de krav og forventninger, barnet 

møder i sine omgivelser. 

 

I dagligdagen anvender vi naturen, naturressourcer og naturfænomener til leg, fordybelse, udforskning mm. Vi stiller 

store krav til børnenes selvhjulpenhed og samarbejdsevner, og anerkender og støtter op om et positivt selvbillede. Vi 

arbejder med børnenes medbestemmelse og frihed under ansvar – at jo bedre barnet er til at modtage en besked og 

holde aftaler, jo mere kan barnet få lov til og jo større frihed kan barnet få. 

 

Børn griber verden, for at de kan lære sig at begribe 

den og for at de kan gribe ind i verdens gang 
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Naturpædagogik og anerkendende tilgang som metode 

 
 

Esther Børnehave er en børnehave, der bruger naturen og anerkendende tilgang som metode til at 

støtte det enkelte barns generelle udvikling.  

 

Vi ser vores børnehave som et sted, hvor naturen er en integreret del af hverdagen.  

 

Vores børnehave har fokus på fjeld og natur, som danner de fysiske rammer for 

identitetsdannelse og giver plads og inspiration til bevægelse og stimuli af barnets sanser og nysgerrighed.  

 

Vi bruger naturen som ramme til at nå vores pædagogiske mål og vi har fokus på krop, sanser og at styrke barnets 

generelle trivsel og udvikling. Vores mål er at skabe en kultur, hvor barnets udvikling primært vil foregå gennem 

udendørs aktiviteter og stimulering af barnets naturlige nysgerrighed og kreativitet. 

Ved at skabe mulighed for at børnene kan udfordre sig selv motorisk og være mentalt aktive hele dagen vil vi fremme 

barnets udvikling af: 

 

 Positivt selvbillede og identitetsdannelse 

 Sanseoplevelser 

 Glæde ved at mestre de udfordringer som opstår 

 Velvære og sundhed og glæden ved at være ude, hvor der er højt til loftet 

 

 

 

 

  

 Børn skal opleve at de er værdifulde og at de bliver holdt af. 
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Udover de aktiviteter børnehaven i sig selv byder op til, har vi fastlagte aktiviteter ud af huset. 

 

Svømning. 

Svømning er for mellemgruppen og skolegruppen. Vi vil gerne gøre det til mere end en tur i svømmehallen, så derfor går 

vi i god tid derned og vi spiser med børnene i svømmehallens kantine eller udenfor. Husk en turmadpakke og drikkedunk.  

I svømmehallen vil der ikke foregå decideret svømmeundervisning, men leg.  

I omklædningsrummet har vi fokus på, at børnene lærer selv at tage tøj af og på. Derfor kan det forekomme at bukser 

og trøjer ikke vender helt rigtigt, men det er ok, for barnet har haft en succesoplevelse ved at klæde sig på selv. 

Illorput 

Hver anden mandag har vi mulighed for at tage i Illorput. Her laver vi en masse sjove aktiviteter, der har fokus på 

kropsbevidsthed og samarbejde. 

Ture ud af huset. 

F.eks. besøger vi forældres arbejdspladser, tager på biblioteket, udforske Nuuk, tager til fødselsdage mm. 

Vi tager på kælketure og på ture i fjeldet med grill eller en tur på skibakken. Aktiviteterne er tilpasset årstiderne, men 

det er kun fantasien der sætter grænsen. På turdage skal børnene have en turtaske med madpakke og drikkedunk med, 

medmindre andet er aftalt. 

 

”Kammagiitta – Fri for Mobberi” 

 

I ”Kammagiitta – Fri for Mobberi” indgår Esthers fælles Bamseven og han deltager på vores samling et par gange om 

ugen , for at minde børnene om, at passe godt på hinanden – at være en god kammerat.  

Esthers Bamseven skiftes til at komme hjem hos det enkelte barn over en weekend. Bamseven har en bog med sig, hvor 

barnets forældre skal skrive, hvad Bamseven har lavet sammen med sin ven på deres weekend. I bogen er der mulighed 

for (udover tekst) at sætte billeder, tegninger mv. som refererer til Bamsevens besøg den pågældende weekend. Til 

samling om mandagen, vil der blive læst op hvad Bamseven og dens ven har lavet   
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Kost og madordning. 

For at børnene kan trives og få det bedste ud af hele dagen, er det vigtigt, at de får spist godt og rigtigt. 

Vi opfordrer derfor forældre til at sammensætte en fornuftig madpakke til børnene, så de har nok energi til alle vores 

aktiviteter.  

I børnehaven består dagen af tre måltider, der alle er sammensat således, at børnene får dækket deres energibehov 

løbende. Ved at børnene får den rigtige energi, svinger børnenes blodsukker meget lidt i løbet af dagen, og det giver 

børnene en masse overskud til at klare dagens udfordringer. 

Formiddagsfrugt og eftermiddagsmad 

Børnehaven serverer hver dag grovboller/knækbrød/grød, som vi bager sammen med børnene. Børnene skiftes til at 

være med til at bage. Vi køber frugt til børnenes formiddagsbolle og eftermiddagsbolle. Herved bliver frugten også 

varieret og børnene er med til at købe den.  

Frokost 

Børnene har madpakke med. Vi anbefaler: 

 Rugbrød eller andet groft brød. 

 Varieret pålæg. 

 Blandet frugt og grønt. 

 

Maddag 

Hver fredag har vi maddag. Børnene hjælper med at lave mad. Det er hyggeligt, og vi laver alt fra Tuttu suppe, boller i 

karry, til smør-selv rugbrød.  
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Forældrekaffe 

Sidste fredag hver anden måned (se kalender i garderoben) fra 15.00 til 16.45 er der forældrekaffe i børnehaven. 

Nogle gange er der boller eller kage til forældrekaffen . 

 

Iportalen 

Iportalen er vores nye kommunikationsværktøj. Alle forældre får et login efter opskrivning i Esther, og kan her 

udfylde barnets stamkortoplysninger, samt sundhedsdata. Vi bruger Iportalen til nyhedsbreve, opslag mm. Forældre 

kan downloade en app og kan herigennem melde barnet fri/syg eller ferie, samt sende beskeder. 

I dagligdagen vil I se os stå ved computeren, hvor vi ”krydser” barnet ind på skærmen. 

Inden ferieperioder, vil I blive bedt om på Iportalen, at melde barnet fri eller kommer. Dette gøres af hensyn til 

personalets ferieafholdelse og planlægning. Her vil vi gerne understrege vigtigheden af korrekt til- eller framelding. 
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Vigtigt hver dag. 

Børnene skal være i Esther inden kl. 09.00, medmindre I har givet besked og aftalt andet med børnehavens 

personale. 

 

 At I siger goddag/ farvel til én af de voksne. 

 At I giver besked, hvis jeres barn kommer efter kl. 9 

 At I giver besked om sygdom el. fravær.  

 At skiftetøjet er komplet. Og at der er tøj og sko, der passer til vejret. 

 At der er navn i ALT tøj, sko m. videre. 

 At I husker madpakke/turmadpakke og drikkedunk samt en god rygsæk, der kan spændes foran på brystet.  

 At I tjekker opslagstavlen for beskeder. 

 At I støtter op omkring et godt samarbejde omkring barnets trivsel og udvikling. 
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Forældresamarbejde og forældre-arbejdstimer. 

 

Esther er en selvejende institution med en bestyrelse. Bestyrelsen vælges blandt forældrene på den årlige 

generalforsamling i maj måned. 

Det har stor betydning for børnenes trivsel, at der er et godt og tæt samarbejde mellem forældre og personale. 

Det er vort mål, at forældrene føler sig trygge ved at aflevere deres barn til os. Vi finder det vigtigt, at forældre og 

personale taler jævnligt og ærligt sammen om barnets og forældrenes oplevelser og trivsel her hos os i Esther.  

Vi forventer ligeledes, at forældrene orienterer os, hvis der er ting udenfor institutionen, som har væsentlig betydning 

for barnets trivsel. 

  

  

Man forpligter sig som forældre i Esther Børnehave til at lægge 10 forældrearbejdstimer om året. 

De kan eks. gå til praktiske gøremål som hovedrengøring, håndværksopgaver, indkøb, bagning og alt muligt andet. Hvis 

man ikke arbejder de 10 forældretimer i løbet af året, vil der være en egenbetaling på 200 kr. pr. time som ikke er 

blevet arbejdet.  

Bestyrelsen/ledelsen vil i løbet af året indkalde til arbejdsaftner / weekender samt forældremøder.  

  

Sygdom & medicin  

1.  Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kontaktes forældrene pr. telefon. 

2. Barnet må først komme i børnehaven, når det er smittefrit og kan deltage i 

dagens normale aktiviteter. 

3. Personalet må kun påtage sig at give lægeordineret medicin ved kroniske 

sygdomme såsom f.eks. feberkrampe o.lign. Anden medicin gives ikke. 

4. Ved akutte skader kører vi barnet i taxi til Sana’s skadestuen.  Forældrene 

kontaktes pr. telefon. 
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Diverse praktiske oplysninger 

  

 I sommerperioden forventer vi, at barnet er smurt i solcreme, når det møder i Esther. Vi vil smøre barnet ind igen 

til frokost. 

 Det er jeres valg, om barnets fødselsdag skal fejres hjemme eller i børnehaven. I er velkomne til at medbringe 

kage eller lignende men vi forventer at der tages hensyn til sukkerindholdet  Forældre er velkomne til at 

deltage.  

 

Personalet 

 

Vi er 5 fastansatte, som er henholdsvis leder, souschef og medhjælpere. Der er som udgangsåunkt én voksen, der er 

kontaktperson til hver gruppe. 

 

Vi har indimellem praktikanter fra Socialpædagogisk Seminarium. Personalet er præsenteret med billeder i garderoben. 

 

I tilfælde af I har spørgsmål eller bemærkninger er I altid velkomne til at kontakte personalet eller lederen, ligesom I 

altid kan rette henvendelse til bestyrelsen. 
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Den månedlige forældrebetaling 

 

Den månedlige forældrebetaling er i børnehaven på kr 3000,- Derudover betales et tilsvarende beløb i depositum ved 

barnets indmeldelse.  

Depositum indbetales til GrønlandsBANKEN på Reg: 6471 kontonr: 1626016 . Skriv venligst barnets navn som tekst. 

Dette tilbagebetales ved barnets udmeldelse, såfremt forældrene ikke er i restance.  

  

  

Den månedlige betaling sker ved indbetaling til GrønlandsBANKEN på reg: 6471 kontonr: 1431010. Husk at kendetegne 

betalingen med dit barns navn. 

  

Den månedlige forældrebetaling skal være indbetalt senest den 5. i måneden. I tilfælde af restance har bestyrelsen 

ret til at opsige pladsen 8 dage efter skriftlig rykker. 

 

 

Vi skal gøre jer opmærksomme på at udmeldelse fra børnehaven skal ske en måned før og altid fra den 1. i 

måneden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


