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”Fryd & Gammen” 

• Højgårdsparkens støtteforening 

• Arrangerer fester for alle 

• Ansvarlig for økonomien for  

frugtordningen i Bhv. 

 

Bestyrelsen i ”Fryd & gammen” vælges  

Udelukkende blandt forældre på den årlige  

generalforsamling. 
  

 

 

 

 

 

 

Med ønske om en fantastisk tid og 

et rigtig godt samarbejde☺ 
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S/I Højgårdsparken 

Højgårdsparken 80,  

6800 Varde 

Børnehaven: 75210233 

Vuggestuen: 20284603 

toha@varde.dk 

      
http://børnehaven-højgårdsparken.dk 
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Højgårdsparken 

Vi er en aldersintegreret 

daginstitution, der arbejder som 

åbenplan funktionsindrettet og 

med basisgrupper. 

Vi har plads til 60 børn i 

alderen 3-6 år og 20 

vuggestuebørn. 

Åbningstid kl.6.20-17.00. Fredag 

kl. 6.20-16.00 

 

Funktionsrum i 

børnehaveafdelingen:  

Vi har indrettet os således:  

Kongeblå: For de ældste vug.børn 

og digitalt værksted og masser af 

brætspil  

Værksted: Togbane, 

stearindrypning, ridderborg, 

sørøverskibe, hammer og save. 

Modellervoks, musik, perler og 

sy. 

Tegne, klippe, klistre, papir og 

karton  

Alrum: Goddag og farvel, læsning, 

madras dukkekrog, scene, 

udklædning, tog og huler. 

Bøger, hygge 

Vindfang:med store legoklodser 

Køkken:Bagning og madlavning.  

Der er fælles frugt for 

bhv.børnene i Kongeblå-rummet om 

eftermiddagen. 

Eventyrrummet: små lego, biler og 

bilbane, hygge, historie, 

meditere for sig selv og lade 

fantasien løbe over udsmykningen☺ 

Bruges også til møder og 

talepædagog 

Kælderen: Pudeleg, tumlerum, 

hulebyggeri, boldspil, 

gymnastikredskaber. 

Børnene skrives på tavlen i 

alrummet og  

der må være 5 børn alene i 

kælderen. 

Legepladsen: På den indhegnede 

plads, som vi har forsøgt at 

indrette spændende og udfordrende 

har vi bålhus, klatretræer, 

køreveje, gynger, ruschebane, 

karrusel og en stor boldbane 

udenfor hegnet.  

Højgårdsparkens Bestyrelse 2021-2022 

Formand: 

Sabrina Oehlennschlæger Grue Forældre rep. 

Sabrina..O.Thomsen@gmail.com 

 Alberte i Orange 

   

Næstformand: 

Peter Førby-Madsen Forældre rep. 

  Magne i Gul 

 

Sekretær:  

Anne Engelbreht Sønderby Forældre rep. 

  Asta Marie i Orange 

    

Bestyrelsesmedlemmer: 

 

Tina Lillegaard   Forældre rep.  

Rep i Fryd&Gammen Vilma i Gul 

 

Søren Vermehren Petersen Laura i Mørkeblå 

  Anna i Orange 

 

Gregers Svenstrup Pedersen Forældre rep. 

  Alea i Mørkeblå 

  Elmira i Grøn  

 

Souschef 

Vivian Frøsig  Personale rep. 

vivf@varde.dk 

 

 

Leder   

Tove Holm Andersen Ikke medlem. 

Tlf. 29449490   Deltager altid. 

toha@varde.dk 

 

 

Suppleanter til Højgårdsparkens bestyrelse: 

 

Suppl. 

Pia Caben Weinkouff Iversen  Forældre rep. 

  August i Gul 

Suppl. 

Rikke Brogaard Skovbo Hansen Forældre rep.  

  Magnus i Rød 

  Signe i Mørkeblå 

 

Personale rep. 

Susanne Sørensen 

Ssor@varde.dk 

 

 

Der er i øjeblikket ingen repræsentanter fra 

Grundejerforeningen  

Søndermarksparken og Beboerforeningen Søparken/ 

Højgårdsparken 
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Lågerne til vores legeplads er 

altid ulåste, men hvis børnene 

skal udenfor hegnet, skal de lave 

aftaler om det. 

Der må være 5 bhv.børn alene på 

Blå Legeplads. På den store skal 

der altid en voksen med. 

Særaftaler for Orange gruppe. 

Vug.stuebørn har altid en voksen 

med. 

 

Børnegrupper: Børnene er delt op 

i 6 grupper:  

 

Vuggestuen er delt op i Lyseblå 

og Mørkeblå som primært er i 

deres egen afdeling. De ældste 

kalder vi Kongeblå, de laver 

særlige aktiviteter udviklende 

for aldersgruppen. 

Der er fast personale i hver 

gruppe, men de arbejder tæt 

sammen i hele vuggestuegruppen. 

Bhv. er delt op 3-5 årige i Rød, 

Gul, Grøn og i løbet af barnets 

sidste år frem mod skolestart 

august, etablerer vi en Orange 

med de kommende skolebørn.  

Der er en fast gruppepædagog i 

hver bhv.gr. og 1 medhjælper 

eller studerende, men disse vil 

med ½-års interval skifte gruppe. 

 

I Bhv. holdes gruppetid hver dag 

på skift i: 

Træ/sy-værksted, Alrum, 

Skovhytten/ude og Kælder/Ude 

Vi er i rummene en uge ad gangen 

og hver anden uge betyder det, at 

man har udegruppetid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dagens forløb: 

For at give jer et lille indblik 

i, hvad der sker på de 

forskellige tidspunkter af dagen, 

vil vi kort beskrive dagens 

rytme: 

 

Kl. 5.00-6.45 Morgenrengøring.   

For børnehavebørnene: 

Kl. 6.20-7.45 : Vi møder ind i en 

stille og hyggelig atmosfære i 

alrummet.  

Har man ikke nået sin morgenmad 

hjemme må den medbringes og 

indtages i køkkenet, vi har mælk. 

Kl. 6.20-10.00: Fri aktivitet og 

brug af hele huset. 

Aktiviteter sættes i gang 

efterhånden som                   

personalet møder. 

Vi går ud så tidligt lys og vejr 

tillader det.     

Kl.10.00-12.00: Har vi gruppetid. 

I dette tidsrum har de voksne 

ansvaret for planlagte 

aktiviteter, som skal understøtte 

barnets udvikling og kompetencer 

og vi dyrker fællesskabet i 

gruppen.  

Madpakken spises ca.11.15. 

Kl.12.00-13.30/14.00: Udeleg (og 

nogen får sig en 

middagssøvn)Personalet afvikler 

pause på skift. 

Kl.14.00-17.00: Fri aktivitet og 

brug af hele huset og legepladsen 

Kl.14.00-15.00: "Frugt" i 

Kongeblå eller ude. Børnene 

bestemmer selv, hvornår de har 

tid og lyst til mad inden for 

denne time.   

For vuggestuebørnene: 

Kl. 6.20- 7.45: Møder ind stille 

og roligt, der er mulighed for 



morgenmad. Der serveres Havre -  

gryn eller grød. 

Kl. 9.00 Formiddagsmad, hvilket 

foregår i egne grupper. 

Nogen har måske brug for en lur 

og det er helt individuelt, 

udgangspunktet er børnenes egne 

rytmer. 

Kl. 9.30: På tur, legepladsen 

eller andre aktiviteter. 

Kl. 11.00 Der spises dejlig mad 

fra Poghøj ”Go` mad til Børn” 

Kl.12.00-14.00 De fleste i Blå 

tager sig en god lang middagslur 

i barnevognen eller når de bliver 

store nok, sover de indendørs i 

Mørkeblå.  

De voksne er praktiske og holder 

deres pause og går ud med dem, 

der ikke sover. 

Eftermiddagen: Børnene kommer op 

og får  

eftermiddagsmad, efterhånden som 

de vågner. 

 

3. Praktiske oplysninger. 

Mad og drikke: 

I Blå får vi leveret mad fra 

Poghøj i Oksbøl og der gives 

letmælk og vand til maden. 

I Bhv. har man sin egen madpakke 

med (madordning fravalgt) vi har 

skummetmælk til morgenmad og 

ellers vand i egen drikkedunk til 

madpakker og frugt. 

Frugtordning: 

I bhv. har vi en frugtordning, 

som I kan melde jer til. Det 

koster 350 kr. halvårligt. 

Ordningen administreres økonomisk 

af vores støtteforening  

Fryd & Gammen og praktisk af børn 

og personale. 

Påklædning: 

Tøj og fodtøj til alt slags vejr 

medbringes. Skiftetøj kan være på 

børnenes garderobe. 

Vi vil gerne have at I tømmer 

garderobe og baggang om fredagen, 

så der kan blive gjort grundig 

rent mandag morgen. 

Fødselsdage: 

Børnene medbringer ikke noget. Vi  

har hyggelige traditioner for at 

fejre fødselsdagsbarnet i 

Højgårdsparken med billede i 

guldrammen, flaget hejses og der 

bages og hygges i gruppen. 

4. Mere information  

Vi bruger overvejende Aula til 

informationer. 

Besøg også vores hjemmeside:  

Se sidste side 

5. Farvel 

Vi registrerer på Aula når jeres 

barnet kommer og går. 

Det er vigtigt, at I giver os 

besked, hvis der er andre, der 

skal hente jeres børn. 

Husk at sige farvel til en voksen 

inden I går hjem – vi vil gerne 

den personlige kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


