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Hvad siger børn og forældre om kostordningen? 

 
Dreng, 4 år (børnehavebarn): "Vi får nogle gange pastaer oppe ved Sine - og Hulk-
boller". 
 

Pige, 7 år (tidligere Vestermarken barn): "Jeg kan godt lide, at Sine går deroppe 

og laver maden. Jeg elskede mest grød med blomster... og hendes boller". 

 
Mor til vuggestue -og børnehavebarn: "Mætte og glade børn, men vigtigst, vi slipper 
for madpakker". 
 
Mor til børnehavebarn: ”Børnene bliver madmodige! De bliver udfordret til at 

smage på nye og anderledes retter, som f.eks. blåmuslinger, blæksprutter og 

pillerejer. Deres mod bliver "belønnet" ved at de får et klistermærke, som de stolte 

kan vise derhjemme, når de har smagt på nye retter. Sines mad er varieret, 

indbydende og farverig, og byder på sunde alternativer til kendte ting, som f.eks. 

kikærte-nutella, som alle børnene vist elsker. Samtidig er der altid gnavegrønt, 

brød eller lignende, så ingen går sultne fra bordet” 

 

Dreng, 4 år (børnehavebarn): ”Jeg elsker Sines mad, fordi det smager godt. Og så er 
Sine sød”. 
 
Pige, 7 år (tidligere Vestermarken barn): Altså Sine er sød, hun er god til det, hun er 

lige så god som min farmor for de har gået på mad-skole sammen. Boller i karry kan jeg 

kun lide når Sine laver det. Det er bare særligt godt når Sine laver mad”. 

 
Mor til børnehavebarn: ”Den er guld værd! Børnene får sund økologisk kost hver 

dag. Varme lækre og alsidige retter, som også lærer børnene at være nysgerrige og 

modige på nye madvarer. Dét at spise det samme mad, sammen med både voksne 

og kammeraterne, giver en kæmpe madglæde, og dermed energi til leg og udvikling. 

Børnene elsker Sines mad og jeg gad som forældre godt at måtte være med til 

bords”. 

 

Pige, 4 år (børnehavebarn): ”Fordi der kommer kanel i, fordi gulerødderne knaser og 
fordi Sine er en god bager, der bager gode boller”. 
 
 

Mor til vuggestue -og børnehavebarn: ”Vi elsker Sines mad, fordi hun udfordrer 

vores børns smagsløg, involverer dem i råvarerne og i madlavningen, og så er det 

bare fedt i en travl småbørnsfamilie, at vi ved at børnene får sund og varieret kost 

i Vestermarken, så vi med god samvittighed kan servere en rugbrød til aften”. 
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Hvad siger børn og forældre om legepladsen og 
lokalområdet? 

 

Mor til børnehavebarn: ”Lokalområdet indbyder til gåture, enten til små 

legepladser i mindre grupper eller til den ugentlige onsdagstur til spejderhytten og 

skoven (for Spætterne). Børnene nyder at komme lidt væk fra de daglige rammer 

og undersøge naturen og dyrelivet med deres venner”. 

Pige, 4 år (børnehavebarn): ”At lave sandkager og lege med spande og skovle - og det 
er dejligt at lave mad på bålet - især pandekager”. 

Dreng, 4 år (børnehavebarn): Jeg kan bedst lide gyngerne, fordi de er sjove at lege 
med, og man kan have vennerne med op på gyngen”. 

Pige, 7 år (tidligere Vestermarkenbarn): ”Det bedste ved legepladsen er 

sandkassen og klatrestativet. Jeg kunne godt lide at være i spejderhuset fordi 

der er så mange sjove ting i naturen”. 

 

Mor til børnehavebarn: ”Vestermarken har et fedt udeliv, både for de 3-4-årige 

som ekspolerer det nære; legepladsen og lokalområdet. De opdager og oplever 

naturen og dyrelivet sammen på tur i små og store grupper. De bruger deres 

kroppe og udvikler sig motorisk når de leger ude eller går på tur.  

De ældste, Spætterne, går hver uge i Spejderhuset, hvor de er ude i naturen hele 

dagen. Turene til spejderhuset giver gruppen så meget: fællesskabsfølelse, 

kammeratskab, udfordrer dem både motorisk og på de sociale spilleregler der er 

når man er en del af en gruppe og ikke mindst en bunke frisk luft. De vokser helt 

vildt af de ture, og opdager hvor meget man kan når man er 5 år gammel - og det 

er ikke så lidt”. 

Mor til vuggestue -og børnehavebarn: ”Vestermarkens udeliv udfordrer vores 

børns motorik - både grov og fin, da terrænet er kuperet, men der kan også 

plukkes små blomster og gemmes dyr, der skal findes osv. og så er de voksne 

gode til at bruge lokalområdet i mindre grupper”. 
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Hvad siger børn og forældre om fællesskabet-
kammerater og voksne som rollemodeller? 

 

Pige, 7 år (tidligere Vestermarkenbarn): "Det er godt at der er mange børn, så 

man ikke kun har 1 eller 5 at lege med". 

Mor til børnehavebarn: "Der er altid børn at lege med - også i ydertimerne. Nemt 

at finde relationer der passer til det enkelte barn, da der er et stort udvalg af 

voksne og børn". 

Mor til børnehavebørn: ”Masser af muligheder for at lære vores børn om 

fællesskab og forskelligheder. Det store fællesskab giver dem mulighed for at 

spejle sig i andre børn og voksne. De lærer at forskellige egenskaber har værdi, 

selvom man ikke er ens”. 

Dreng, 4 år, (børnehavebarn): ”I Vestermarken er der altid en ven at lege med”. 

Mor til børnehavebarn: Det styrker mit barn at være en del af et stort fællesskab – på 
sigt er han klar til livet i skolen med ca. 25 andre børn”. 

Pige, 7 år (tidligere Vestermarkenbarn): ”Jeg kunne godt lide at få nye 

venner og de voksne i Vestermarken er gode og de passer godt på børnene. 

Jeg elskede at være Spætte”. 

Mor til vuggestue -og børnehavebarn: ”Mange voksne betyder mange 

kompetencer og interesser, som bliver til ideer og aktiviteter for børnene. Det 

der også imponerer mig er, at uanset hvilken voksen jeg møder, så kender de 

navnene på ALLE børn og hvilket barn man som forældre hører til - på trods 

af husets størrelse”. 
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Hvad siger forældre om samarbejdet? 

 
 

Mor til vuggestue -og børnehavebarn: "Dejlig med løbende info om hverdagen i 

institutionen via Intra, så man ved hvad børnene laver og hvad man så kan snakke 

med dem om, når de kommer hjem". 

Mor til børnehavebørn: ”Trygt, involverende og kommunikerende. Jeg føler at 

hvert eneste af mine børn bliver set og hørt samtidig med at jeg er orienteret som 

forælder. Hvis jeg har brug for at vende noget, er der altid mulighed for det. Der er 

altid fokus på børnene og det er faktisk også lig med godt samarbejde med mig 

som forælder”. 

Mor til børnehavebarn: ”Jeg ser et godt samarbejde mellem pædagoger og 

forældre. Døren er altid åben til en snak, og de afsætter også gerne tid til længere 

samtaler. Pædagogerne er også gode til at sende en lille historie fra dagen med 

hjem, når man henter. Det får en til føle sig set”. 

Mor til børnehavebarn: ”Det er helt afgørende for et godt forældresamarbejde, at 

Vestermarken vægter det højt - og det gør de. Det er man som forælder ikke i tvivl 

om. Jeg oplever en god, åben og konstruktiv dialog mellem personalet og 

børnenes forældre, både i det daglige og skriftligt via Intra. Personalet er fagligt 

kompetent og dygtige til at rådgive, kommunikere hvad der rører sig både i 

børnegruppen og hos mit eget barn. Jeg føler mig hørt og set som forældre, hvilket 

også giver mig en lyst til at bidrage med det jeg kan som forælder, i samarbejdet 

om at give børnene en god hverdag i Vestermarken”. 

Mor til vuggestue- og børnehavebarn: ”Generelt oplever jeg, at jeg som forælder 

altid bliver hørt og taget alvorligt, når jeg henvender mig til en medarbejder med 

stort eller småt. Jeg har 100% tillid til, at jeg får besked, hvis de voksne oplever 

noget i løbet af dagen ift. mine børn, som jeg bør vide eller være opmærksom på”. 
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Hvad siger forældre om overgangene mellem 
vuggestue-børnehave-skole? 

 

Mor til vuggestue -og børnehavebarn: ”Fantastisk med integreret institution, så 

vi bare rykker fra vuggestue til børnehave uden at skulle køre ind på ny. God 

overgang til skole med mange skolerelaterede oplevelser i foråret og mange 

venner der rykker med, når tiden er". 

Mor til børnehavebarn: ”Vores pige kom fra dagplejen, så hun kendte ikke 

Vestermarken, men det var alligevel en tryg overgang, fordi dagplejen havde haft 

sin gang i huset til legestue en gang om ugen. Det var trygt at få tilknyttet en fast 

kontaktpædagog fra starten”. 

Mor til børnehavebørn: ” Informationsrigt, kærligt og ærligt”. 

Mor til børnehavebarn: ”En fin overgang. Vores børn har kendt børnehaven når de 

flyttede, og de 2 små af vores 3 børn har haft en storesøster eller storebror at skulle ind 

til. Som også har gjort flytningen mere smidig”. 

Mor til børnehavebarn: “Overgangen fra vuggestuen til børnehaven er glidende 

og sat i rammer for børnene. Vuggestuebørnene besøger børnehaven mange 

gange før end de som små "fugleunger" flyver i børnehave, hvor de enten skal 

være Blåmejse eller Gråspurv. Den glidende overgang giver en tryghed for barnet, 

som lærer børnehavens børn og voksne at kende i overgangen. Fra børnehave til 

skole er der et helt særligt samarbejde og en lang rækker aktiviteter på tværs 

imellem dagtilbuddet i Stavtrup og Højvangskolen. Det er et samarbejde der har 

eksisteret igennem mange år, og som bygger på god erfaring med hvad der 

fungerer godt for børnene. Alt sammen bidrager til at børnene bliver helt klar til at 

begynde i 0. klasse og SFO”. 

Mor til vuggestue -og børnehavebarn: ”Vores overgang fra hjem-vug og vug-

bh har været lidt atypiske bl.a. pga. Corona men uanset dette, har personalet 

været fantastiske til at guide os og har håndteret overgangene med høj faglighed 

og primært med fokus på det enkelte barn. 
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Hvad siger børnene om at være barn i VM - 
Hvad er det bedste/sjoveste? 

 
Dreng, 4 år (børnehavebarn): ”Jeg synes mine venner er de bedste”. 

Pige, 5 år (børnehavebarn): ”Det bedste er at gynge, fordi det er sjovt, når man gynger 
højt, og man kan se skyerne”. 

Pige, 4 år (børnehavebarn): ”Fordi der dejligt legetøj, det er sjovt at lege med 

mine venner (der remses alle navne op), det er det bedste sted i Stavtrup”. 

Dreng, 4 år (børnehavebarn): ”Mine venner går i Vestermarken, dem kan jeg godt lide 
at lege med. De voksne kan jeg godt lide, de er gode til at trøste, fjolle og finde på gode 
lege”. 

Dreng, 3 år (børnehavebarn): ”Jeg kan god lide at spise pizza og være indenfor 

og at få lov at køre på stjernecyklen og at gynge og lege med mine venner”. 
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Hvad siger børn der tidligere har været  
barn i Vestermarken? 

 

Pige, 7 år: "Det bedste var, at man havde nogle gode steder at lege og sine bedste 
venner". 

Pige, 7 år: ”Jeg savner mange ting ved børnehaven: Vennerne, maden, 

pædagogerne, gyngerne. Det bedste ved Vestermarken var Sines mad”. 

Pige, 7 år: ”Jeg havde nogle gode venner, som jeg kan lege med i skolen nu. De 

voksne var søde, og så elskede jeg Sines mad, det var mega-lækkert. Især hendes 

suppe”. 

Dreng, 8 år: ”Jeg havde mange venner med i mine lege. Der var muligheder for at 

være kreativ. Sines mad var VIRKELIG god”. 

Pige, 7 år: ”Jeg savner Sines mad, savner Line og alle de voksne. Jeg savner form 

og farver fordi der var så mange gode ting man kunne lave. Jeg savner bare alt i 

Vestermarken”. 

 

 


