
 

Praktiske oplysninger om Løvspring - vuggestuen  

Åbningstider: 

Mandag – torsdag: 06.30 – 17.00 

Fredag:  06.30 – 16.00 

Telefonnumre: 

Børnehaven: 86 62 34 92 

Vuggestuen: 51 53 80 27 

Adresse. 

Vinkelvej 32 N 

8800 Viborg 
 

Løvspring                

 

loevspring_moments 

Pædagogisk indhold i vuggestuen 

Vi har overordnet fokus på, at barnet bliver udfordret og rustet til at mestre overgangen til 

børnehaven.  

Indkulturering og Marte Meo danner den pædagogiske fagdidaktik i Løvspring. 

Indkulturering er leg med læring og uformelle læringsmiljøer, som for Løvspring giver den mest 

meningsfulde faglighed i den pædagogiske praksis. 

Marte Meo er grundlaget for Løvsprings anerkendende tilgang og kommunikation med børn, 

forældre, personale og vores samarbejdspartnere. Vi bestræber os hver dag på at anvende en god 

og rar udviklingstone, som giver positiv udvikling. 

"Løvspring er fællesskab, natur og omgivelser i bevægelse. 

Vi inspirerer og udvikler til leg og læring for livet." 
  
I Løvspring driver fællesskabet os, og vi driver fællesskabet. Det er fællesskab med børn, 
medarbejdere, forældre, bestyrelse, højskolen og det omgivende samfund. Fællesskabet i 
Løvspring er dynamisk, givende og forpligtende, og vores tilgang til fælles projekter bygger på 
ansvar, frivillighed og anerkendende kommunikation. 
  
Natur og udeliv er en selvfølgelig del af hverdagen. Vi bruger mest muligt tid i den fantastiske 
natur, som er lige uden for døren med skov, sø, bakker og stier. 
  
Løvsprings fysiske omgivelser er unikke. Placeringen ved Idrætshøjskolen Viborg giver mulighed 
for oplevelser i svømmehal, springsal, idrætshal og spændende udendørs faciliteter, som ikke 
findes andre steder i verden. Synergi med højskolen giver de perfekte rammer og gør os til en del 
af højskolelivet med dets smittende kultur, ånd og energi. 
  
Bevægelse står centralt i Løvsprings virke. En sund og aktiv hverdag er målet hver dag, hvor krop 
og sind bevæges gennem idræt, leg og udfordringer. På samme tid er vi en institution i bevægelse. 
Vi inspirerer hinanden og vores omgivelser, og vi udvikler hele tiden, så vi er nytænkende og på 
forkant fagligt, organisatorisk og socialt. 
  
Leg og læring er vores mål og motivation. Det er det, vi er allerbedst til, og det vi elsker mest. 
  



 
I Løvspring leger, lærer, bevæger, inspirerer og udvikler vi os for livet. Børnenes tid i Løvspring 
har afgørende betydning for deres fremtid som verdensborgere og hele mennesker. Derfor er 
Løvspring præget af livsbekræftende engagement, initiativ og fornemmelse for vores fælles vision. 

Den gode opstart i vuggestuen 

Der tilbydes én besøgsdag inden barnets opstart i vuggestuen. Ved besøget får I en rundvisning og 
mulighed for en samtale omkring jeres barns opstart. Vi vil gerne høre om jeres barns rytme, behov 
og hvordan I ønsker at komme de første dage.  
Det er meget individuelt hvilke muligheder I forældre har for indkøring af jeres barn. Vi aftaler ved 
besøget inden start, hvilke muligheder I har og planlægger i fællesskab de første dage.  
Vi vil gerne, at I som forældre har mulighed for, at være med jeres barn den første dag. Den første 
dag må gerne være en dag, hvor barnet får mulighed for at lege i vuggestuen og se de nye 
rammer.  
 

Måltider. 

Morgenmad tilbydes kl. 06.30 - 07.30 

Formiddagscafe kl. 08.30 - 09.00 

Middagsmad kl. 10.30 - 11.00 

Eftermiddagsmad kl. 13.30 - 15.00 

Sen eftermiddagsmad kl. 16.15 

Morgenmad består af: Brød, havregryn, havregrød, frugt, mælk.  

Vi bruger frugt i stedet for sukker på morgenprodukterne. 

Formiddagsmad og eftermiddagsmad består af rugbrød, boller, brød og frugt/grønt. 

Middagsmaden består af: suppe, fisk, sammenkogte retter, grød, smøre selv m.m.  

Vi får økologisk minimælk og vand til måltiderne. 

Vi tilbyder børn under 2 år revet frugt eller blødt frugt. 

 

Hvad skal medbringes. 

Vi ønsker, at der er følgende i børnenes garderobe: 

• To sæt undertøj/body 

• To par strømper 

• To langærmede T-shirt 

• To par bukser 

• Sovetøj i vinterhalvåret 

• Hjemmesko/sandaler 

• Termotøj og regntøj hele året 

• Fleece trøje eller tyk trøje 

• Flyverdragt og vinterstøvler i vinterhalvåret. 

• Solhat i sommerhalvåret 

• Sutter med navn 

• Vanter, huer (uden bindebånd/snore). 

• Bleer (ingen buksebleer) 

• Barnevogn, madras, betræk, dyne, pude, sele og myggenet 
 

Husk tydeligt navn i tøj, fodtøj og udetøj.  



 

Dagens rytme: 

Vi modtager børnene i stille og rolige omgivelser. Der er dæmpet belysning og stille musik, når vi 

åbner om morgenen. Efterhånden, som der møder flere børn i Løvspring, åbnes legerummene 

efter behov.  

 

Omkring kl. 08.00 deles børnene i deres grupper, hvor vi spiser formiddagsmad kl. 08.30 og 

herefter går i gang med dagens aktiviteter.  

Eftermiddagen er struktureret så der er børn ude og inde efter behov. 

 

Ugestruktur. 

Barnet vil i grupperne arbejde ud fra ugestruktur, så hver gruppe har følgende: 

Skovdag: Efter formiddagsmaden går vi i skoven, hvor der er forskellige aktiviteter alt efter 
hvad målsætningen er. Barnet bliver introduceret for, hvad skoven kan tilbyde af 
aktiviteter, så de lærer at bruge naturen som et udviklings- , lærings- og legemiljø. 
Børnene bliver motorisk stimuleret i skoven og lærer at mestre motoriske 
udfordringer i naturen. 

Haldag: Efter formiddagsmaden går vi en dag om ugen i en af Højskolens haller. Det er 
målsætningen for, hvad børnene skal opleve i hallen, der er afgørende for, hvilken 
hal vi benytter. Hver hal har hver sine udfordringer. 

Hjemmedag: Efter formiddagsmaden har vi hver uge en fast dag, hvor vi er inde i vuggestuen. 
Her får børnene mulighed for at lege i små grupper, deltage i dialogisk læsning, 
skrive og se ordkort, deltage i kreative aktiviteter, sansestimulering med eventuelt 
massage. 

Tværs fredag: Om fredagen holder vi fællessamling for alle børn i vuggestuen, de ældste børn er 
engang imellem med til fællessamling sammen med børnehaven. Derefter er vi 
på tværs af grupperne med forskellige planlagte aktiviteter.  

Samling: Hverdag afholder grupperne samling, som planlægges i forhold til børnenes 
behov og nærmeste udviklings zone.  

Check in og ud 

På Ipaden i køkkenet kan man finde sit barns gruppe og billede, her checkes barnet ind samt 

hvornår og hvem som henter barnet. Når I henter jeres barn, bedes I huske at checke ud igen.  

Famly 

Famly er vores interne kommunikations platform, her skrives blandt andet hvornår barnet har 

sovet, der ligges nyhedsopslag og billeder op af, hvad jeres barns gruppe har lavet i løbet af 

dagen. Der sendes ligeledes løbende information ud til jer forældre. Det kan være information fra 

lederen, gruppen, forældrerådet osv. Her kan man også skrive beskeder til personalet. Du kan 

downloade Famly som app til telefonen. 

 

  



 

Sutter. 

Barnet har selv sutter med og vi ønsker der er navn på. Forældre sørger selv for at rengøre og 

udskifte sutter. På badeværelset har hvert barn et rum med plads til sutter og bleer. Barnets sutter 

må gerne hænges op inden det kommer ind i vuggestuen om morgenen. Barnet må gerne have sut 

i vuggestuen, men vi vil gerne gøre brug af sut når der er behov for det. Vi vil gerne at barnets 

sprogtilegnelse ikke hindres på baggrund af sut, derfor bruges sut i situationer hvor barnet har et 

behov for denne trøst. Forældre bedes også holde sig orienteret mht. opfyldte bleer på rummet på 

badeværelset. 

Fødselsdage. 
Vi vil rigtig gerne fejre barnets fødselsdag i Løvspring. Fødselsdag er en stor dag for både barn, 

forældre og barnets kammerater. Vi fejrer barnet om formiddagen hvor der pyntes op med flag og 

dug. Vi får fødselsdagsboller som barnet deler ud. Det er muligt at medbringe noget sundt at dele 

ud. Dette kan eksempelvis være grøntsags stave, frugt fad og lignende.  

Vi synger fødselsdagssang og råber ”hurra”. I døren sætter vi opslag op med billede af barnet, så 

alle kan se hvem vi fejrer fødselsdag for. Desuden tager vi billeder af fødselsdagen og sætter 

billeder i barnets mappe. 

Sovetider. 
Barnet har brug for hvile og søvn. Vi putter barnet når det har behov for søvn. Formiddagslure og 

middagslure kan derfor være på forskellige tidspunkter børnene imellem. De mellemste og ældste 

børn sover på madras og i sovepose inde i vuggestuen. I Løvspring mener vi, at børn sover det de 

har behov for og det er vigtigt for deres trivsel og udvikling, derfor vækker vi ikke børnene. 

Dokumentation. 
Vi dokumenterer løbende barnets udfordringer, aktiviteter, oplevelser og udvikling. Dette 

dokumenteres på Famly, i barnets mappe, på hjemmesiden; www.loevspring.dk, i vuggestuen og til 

forældresamtaler. 

På hjemmesiden ligger der billeder og SMTTE-modeller m.m. 

 

www.loevspring.dk 

http://www.loevspring.dk/

