
Nøgleord for alle afdelingerne  

 

• Leg og læring 

• Selvværd og empati 

• Fysisk aktivitet 

• Fleksibilitet og samarbejde 

• Aktiv kulturel integration 

 

Dagtilbuddet består af syv afdelinger, der til-

sammen rummer ca. 75 ansatte og ca. 350 

børn.  

 

Afdelingerne arbejder forskelligt med vores fæl-

les mål alt efter interesse og børnesammensæt-

ning, men samtidig indgår alle i et forpligtende 

samarbejde med de øvrige afdelinger. Der 

samarbejdes bl.a. i forhold til storbørnsgrup-

perne, uddannelser mm.  

 

Fælles for dagtilbuddet er, at vi har arbejds-

glæde og trivsel for børn og voksne i højsædet. 

I det daglige ses glade børn, der trives med 

kammeraterne, både når det handler om leg 

og planlagte aktiviteter. Børnene sprudler og er 

åbne for den læring, der finder sted i dagtilbud-

det. Her er både børn og voksne, der gerne vil!  

 

Troværdighed, respekt og engagement præ-

ger vores hverdag - både i forhold til hinanden, 

børnene og forældrene. Det er derfor vigtigt at 

kunne modtage anerkendelse, lytte til kritik og 

have mod til at ændre praksis. 

 

Har du lyst til at høre nærmere om dagtilbuddet 

eller én af de enkelte afdelinger, er du altid vel-

kommen på et besøg eller til at kontakte dagtil-

budsleder Karin Lykke på tlf. 2920 4147. 

 

 

Den Integrerede Institution Haven 

Bodøvej 96, 8200 Århus N. 

Tlf. 5164 8889 

Haven er en af to afdelinger på Bodøgården, og 

er normeret til 24 vuggestuebørn og 20 børneha-

vebørn. 

Det er vigtigt, at børnene føler sig godt modtaget, 

at de er glade og trygge ved at komme her, og 

at vi har det sjovt. Vi lægger vægt på at børnene 

udvikler sociale kompetencer gennem forskellige 

former for lege, konfliktløsning etc. Hverdagen 

veksler mellem spontane og planlagte aktiviteter, 

samt børnenes egen leg. Her i huset har børnene 

plads til at udforske verden gennem leg, da vi har 

indrettet små legenicher rundt omkring. I de plan-

lagte aktiviteter skaber vi et udfordrende miljø, 

hvor børnenes forskertrang, nysgerrighed og krea-

tivitet stimuleres. Børnene er med i aktiviteter som 

f.eks. musik og bevægelse, udeliv, værkstedsakti-

vitet m.m. Vi er en integreret institution, hvilket be-

tyder, at børnene ofte leger eller laver noget be-

stemt med ældre eller yngre børn fra de andre 

stuer. 

 

Den Integrerede Institution Drivhuset 

Bodøvej 96, 8200 Århus N. 

Tlf. 5164 8894 

Drivhuset er den anden afdeling på Bodøgården. 

Afdelingen er normeret til 36 vuggestuebørn og 48 

børnehavebørn.  

Vi prioriterer at skabe tid og rum til leg, hvor bør-

nene lærer at samarbejde, opbygge fællesskabs-

følelse, løse konflikter og føle gensidigt ansvar for 

hinanden. Vi lægger vægt på at dagene veksler 

mellem spontane og planlagte aktiviteter, at bør-

nene får mange forskelligartede oplevelser og at 

deres fantasi og nysgerrighed styrkes. Vi har en stor 

gymnastiksal, bor tæt på skov og sø, og vi har en 

dejlig stor legeplads med gynger, legehuse, tar-

zanbane og masser af plads til at udfolde sig. 

 

I 2017 og 2018 har vi som forsøg aftenåbent til kl. 

22.00 hver aften. 

 

Idrætsinstitutionen Motalagade  

Motalagade 6, 8200 Århus N. 

Tlf. 2326 5305 

Idrætsinstitutionen Motalagade er normeret til 40 

børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi har en 

dejlig blandet børnegruppe og modtager også 

børn med handicap. 

Afdelingen prioriterer idræt og bevægelse højt, 

hvilket der også er taget højde for i indretningen 

af institutionen. Hver dag har vi morgengymnastik 

med rig mulighed for bevægelseslege. 

Derudover er der idrætshold, hvor børnene er al-

dersopdelte, udflugter til springhallen og svømme-

hallen og der er ”spontan” idræt, som oftest fore-

går om eftermiddagen.  

I dagligdagen er der også mulighed for historie-

læsning, tegne/male, bygge med Lego, spille spil 

og børnenes rollelege.  

 

Vuggestuen Lillefod 

Katrinebjergvej 140, 8200 Århus N. 

Tlf. 2131 6209 

Vuggestuen er normeret til 36 børn i alderen 0-3 år. 

Her er en hjemlig og hyggelig atmosfære, hvor 

børnene kan føle sig trygge og trives godt.  

I dagligdagen er omsorgen for det enkelte barn af 

stor betydning. Det er vigtigt, at børnene får en fø-

lelse af, at de er en vigtig del af vuggestuen, og 

at der er brug for dem. Derfor får børnene lov til at 

eksperimentere og undersøge, de accepteres for 

dem de er, de lærer at passe på tingene og de 

får masser af kærlighed og fysisk kontakt. Vi er en 



fysisk aktiv vuggestue, med særligt fokus på sanse-

motorik, da det giver børnene forudsætningerne 

for livslang læring at motorikken er på plads. Gen-

nem udeliv, selvhjulpenhed, sang og musik er be-

vægelsen i centrum i vuggestuelivet. Vi lærer ver-

den at kende gennem kroppen, og kroppen skal 

lære verden at kende ved at sanse.  

 

Børnehuset Malmøgade 

Malmøgade 10, 8200 Århus N 

Tlf. 2478 2717  

I vores dejlige lyse lokaler har vi 30 vuggestuebørn 

og 40 børnehavebørn. Børnene er opdelt i alders-

opdelte grupper, hvilket giver tryghed og oversku-

elighed - specielt når man er ny. Her er et enga-

geret personale, der lægger stor vægt på, at 

både børn og forældre føler sig velkommen og at 

vi har god tid. De centrale værdier i vores børne-

have er plads til forskellighed og ansvar for fælles-

skabet.                                               

 

Vi har et udviklende miljø, hvor børnene færdes 

rundt i hele huset med leg og planlagte aktiviteter 

ligesom vi ofte tager på ture. 

 

Børnehaven Thorshavnsgade: 

Thorshavnsgade 16, 8200 Århus N. 

Tlf. 2478 4261 

Børnehaven Thorshavnsgade er en særlig dagin-

stitution, som er normeret til 39 børn, hvoraf de 9 

børn er med handicap.  

I vores indretning og normering er der taget højde 

for, at vi har børn med handicap. I det daglige gør 

vi os mange tanker om, hvordan vi bedst muligt 

tager vare på børnene og tilrettelægger dagen, 

så den bliver tryg og udviklende for såvel det en-

kelte barn som for gruppen. Børns læringsproces 

sker gennem aktiv deltagelse i både børnenes 

egne lege, og i planlagte aktiviteter. I vores læ-

ringsmiljø er vi optagede af, at børnene udvikler 

relationer og at de udvikler sig kreativt i tanke og 

handling. Vi prioriterer udeliv, ture ud af huset, di-

alog med børnene og sjov og ballade. Det hand-

ler om at gøre børnene parate til livet som selv-

stændige og robuste individer. 

 

Vi vil som personale gerne forpligtige os på at yde 

vores bedste for at fremme børnenes trivsel, sund-

hed, udvikling og læring. Det er grundlæggende 

for os, at børnene føler sig trygge i institutionen, så-

ledes at de tør vise følelser, blive nysgerrige, aktive 

og knytter venskaber. De får derved de bedste 

muligheder for at udvikle sig som personer og klare 

de udfordringer, som de møder i livet. 
 

 

Børnehaven Kløverparken 

Rødkløvervej 4, 8200 Århus N. 

Tlf: 2459 5367 

Kløverparkens Børnehave er én af byens ældste 

børnehaver, og lige fra starten var børnenes egne 

ideer og initiativer et omdrejningspunkt - og sådan 

er det stadig. Børnehaven er samlingspunkt for ca. 

34 børn, deres forældre og 6 ansatte.  

Vi er et venligt hus med et "hjemligt miljø", hvor bør-

nene færdes frit overalt. Pædagogisk er vi udvik-

lingsorienterede, men holder også fast i traditioner 

og viden fra de mange års erfaring, der er i huset. 

Vores mål er enkle: børnene skal føle sig trygge og 

vide, at de er gode nok, så de kan folde deres po-

tentiale ud. Samtidig er det vigtigt at være en del 

af et fællesskab, og lære at gebærde sig i det 

med respekt for andre. 

Velkommen til 
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 www.christiansbjerg.dagtilbud-aarhus.dk 


