
Brylle Private Børnehave - politikker 
 

Kost- og sukkerpolitik 

Det er vores politik, at der året rundt i børnehaven serveres sund og nærende mad, som 

følger årstiderne. 

 

Vi bestræber os på at leve op til kriterierne for Økologisk Bronzemærke (Fødevarestyrelsen 

og Økologisk Landsforening), men det kan ikke garanteres kontinuerligt. 

 

På alle åbningsdage er der mulighed for, at børnene i børnehaven kan få morgenmad frem 

til kl. 7:30. Morgenmaden vil typisk bestå af havregryn, havregrød eller lignende. 

 

Madordningen, der betales særskilt hver måned, indeholder også frugt og grønt til 

morgensamlingen for børnene. Det daglige udvalg af frugt og grønt vil ligeledes afspejle 

årstiderne. VI vil forsøge at have så meget frisk frugt fra omkringliggende plantager som 

muligt, men det vil være sæsonafhængigt. 

 

Børnene vil få serveret mad indeholdende sukker, men i begrænset omfang og med 

sundhed i fokus. 

 

Fødselsdagspolitik 

Børnene i børnehaven må gerne holde deres fødselsdag i børnehaven for deres gruppe. I så 

fald skal det aftales med personalet, hvordan det skal foregå. Det er også vigtigt i forhold til 

personalets planlægning af aktiviteter og børnehavens udbud af mad den pågældende dag. 

 

Ønsker et barn at “dele ud” i forbindelse med sin fødselsdag - eller andre anledninger - så 

deles der kun ud i den gruppe som barnet er en del af - fx mellemgruppen. Der må ligeledes 

kun medbringes én portion til hvert barn i gruppen. 

 

Sygdom og hjemsendelse 

Brylle Private Børnehave følger vejledning på sundhed.dk: 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/diverse/boernehave-

syge-boern/ (senest opdateret 17. december 2019) 

 

Hovedregler som benyttes i Brylle Private Børnehave: 

● Børn med temperatur over 38 grader celcius sendes hjem og skal holdes hjemme til 

de igen har normaltemperatur. 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/diverse/boernehave-syge-boern/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/diverse/boernehave-syge-boern/


● Findes der levende lus på et barn, bliver barnet sendt hjem. Barnet kan komme 

tilbage til børnehaven, når behandling er påbegyndt. 

● Børn med alment svækket tilstand eller som kræver særlig pasning, bedes holdes 

hjemme. 

 

Børn der er blevet sendt hjem, skal som udgangspunkt holdes hjemme i minimum 24 timer 

efter hjemsendelse. Det er for at sikre, at barnet ikke har “særlige pasningsbehov” når de 

igen er tilbage i børnehaven, hvor det forventes, at de kan indgå på lige vilkår med de andre 

børn. Særlige pasningsbehov kan fx være pylret, øget behov for voksenkontakt, etc. Er 

forældrene i tvivl, så opfordrer vi til, at der tages en snak med personalet. 

 

Alkohol og rusmidler 

Der er nultolerance over for indtagelse af alkohol og rusmidler på børnehavens matrikel i 

åbningstiden. Brud på dette medfører øjeblikkelig bortvisning fra området. Hvis bruddet 

opstår blandt personalet, indkaldes der til en tjenstlig samtale med lederen og formanden. 

 

Arbejdsmiljø 

Børnehaven skal være et godt sted at være - både for børn, forældre og personale. Derfor 

gøres der meget ud af at skabe trygge og gode rammer, som først og fremmest tager 

udgangspunkt i børnene. Men personalet er af afgørende betydning, hvorfor der skal 

gennemføres en APV (Arbejdspladsvurdering) hvert 3. år - eller oftere i umiddelbar 

forlængelse af væsentlige ændringer i børnehaven, fysisk som psykisk. 

 

APV’en gennemføres efter nærmere aftale i samarbejde med den siddende bestyrelse. 

 

Medarbejderudviklingssamtale (MUS) 

Denne samtale foregår mellem leder og medarbejder, og har til formål at skabe både trivsel 

og udvikling for medarbejdere og leder. De nærmere omstændigheder for afholdelse af MUS 

er leders ansvar, men MUS skal afholdes en gang årligt. Lederudviklingssamtale (LUS) med 

lederen afholdes af bestyrelsen efter nærmere aftale. 

 

Rygepolitik 

Brylle Private Børnehave er en røgfri arbejdsplads. Det er vores holdning, at rygning er et 

privat anliggende og har principielt intet at gøre med arbejdet. Rygning i åbningstiden, skal 

foregå uden for børnehavens matrikel. 

 

 



Sociale medier 

Brylle Private Børnehave tillader de ansatte at benytte sociale medier i arbejdstiden - privat 

som erhvervsmæssigt - i det omfang arbejdet måtte tillade det. Børnene kommer først. Det 

forventes af både forældre og personale at deling af indhold fra eller relaterende til 

børnehaven, anvendes efter god skik. Der må ikke deles billeder af børnene med synligt 

ansigt uden det enkelte barns forældre har givet børnehaven skriftlig tilladelse hertil. 


