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Historie 
”Vi mennesker står på skuldrene af hinanden.” 

Tilbage i 2010 udarbejdede skolen en vision, blandt andet med ønsket om en børnehave, som kunne være 
med til at sikre grundlaget for et stabilt og godt elevtal – og samtidig udvikle overgangen fra børnehave til 
skole.  

Maj 2021 åbner Th. Langs Børnehave – Børneuniverset i nyrenoverede bygninger. Børnehaven er placeret i 
forbindelse med skolens indskoling, bestående af 0. og 1. klasse, på Hostrupsgade. Børneuniverset bliver en 
lille institution med 45 børn, hvor vores ønske er at have en 1/3 3-årige, 1/3 4-årige og 1/3 5-årige, altså 
som udgangspunkt 15 børn på hvert alderstrin.  

 

Formål – et godt sted at være og lære 
Alle børn i Th. Langs Børneunivers skal opleve en tryg og glad dag og den bedste overgang mellem 
børnehave og skole. 

Det enkelte barns trivsel vægtes højt i fællesskabet. Der er fokus på tillid og socialt medansvar, så alle børn 
føler sig værdsat, trods forskelligheder, og lærer at tage hensyn til hinanden. Der er plads til forskellighed 
med højt til loftet og gode udfoldelsesmuligheder.  

Vi arbejder målrettet med børnenes forståelse af socialt samspil og tilstræber, i samspil med forældrene, at 
støtte børnenes naturlige udvikling. Vi har fokus på at styrke børnenes evne til at blive selvhjulpne, og på at 
de kan fungere i grupper. 

Oplevelsen af at høre til i et fællesskab skaber robusthed. Vi er os selv takket være de andre. 

Formålet for Børneuniverset har sit afsæt i Th. Langs Skoles værdisæt og vision, som I kan læse på 
www.thlang.dk  

 

Børneuniversets mål  
”Børn skal hjælpes til at nå de mål, de sætter sig, og det lykkes ikke altid, men så er det op på hesten igen” 
 
Med vores overgangspædagogik ønsker vi at bevare børnenes medfødte lyst til at lære og fordybe sig, 
hvilket vi understøtter med musiske, kropslige og kreative aktiviteter, der styrker børnenes fantasi og lyst til 
at være med. Vi ønsker at have øje for børnenes mestringsstrategier. 
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Da børnehave og indskoling deler matrikel, skaber det optimale vilkår, for at overgangen fra børnehave til 
skole opleves så let som muligt. Ikke alle vores 0. klasser vil komme fra Børneuniverset, men de, der gør, vil 
være gode kulturbærere for de udefrakommende børn. 

De løser opgaven i samarbejde med det pædagogiske personale, som bevæger sig i både børnehave og 
skole - og ikke mindst i samarbejde med eleverne fra 1. klasse. Det er vigtigt for os, at skolens yngste elever 
er med til at drage omsorg for de nye børnehavebørn, og hjælper dem til en god start. 

Det sociale mål er, at børnene føler sig trygge og bliver en del af fællesskabet, at børnene kan aflæse 
andres mimik, kropssprog og situationsafhængige signaler. Vi ønsker at udvikle børnenes måder at 
udtrykke sig på gennem samarbejdsøvelser og generel deltagelse i leg og fællesskab med andre. 

Målet er at fremme det enkelte barns selvværd, udvikle barnets lyst til leg og læring og til at udtrykke sig, 
samt at styrke barnets sociale kompetencer både for barnet selv og til gavn for fællesskabet. 

For Børneuniversets børn betyder det: 

o At de træder ind i et trygt og kendt fællesskab 
o At de møder kendte voksne, som allerede kender dem og deres styrker 
o At de modtages af indskolingsbørn, som de kender fra tidligere lege og projekter 
o At omgivelserne er kendt territorie 

Pædagogisk ståsted 
”Vi udvikler en karakter og bliver til nogen, og vi er alle meget forskellige. Nogle børn vil selv, andre vil helst, 
at andre gør det for dem. Nogle lærer af fejltagelser, mens andre smider tingene fra sig ved det mindste 
fejltrin. Nogle tåler vurdering, men andre bliver vrede ved den mindste kritik. Barnet skal for at blive til 
nogen lære sig selv at kende, og det er en udviklingsproces.” 

Vi har i udviklingen af Børneuniversets pædagogiske grundlag været meget optagede af Kjeld Fredens bog 
”Læring med kroppen forrest” - og hans tanker om kunstens otte gode vaner. Det naturligvis set i lyset af 
det værdisæt, som Th. Langs Skole bygger på. I kan læse mere om Kunstens otte gode vaner i den samlede 
beskrivelse af Børneuniverset. 

Med ovenstående i mente 
I Børneuniverset oplever børnene samhørighed og tryghed, og derfor indeholder hverdagen noget fælles 
mellem børnehave og skole, samtidig med, at der er plads til fri leg, udeleg og mulighed for at vælge det, 
man har lyst til at lave og finde sammen med de børn, man synes at lege bedst med uanset alder. 
Fællesaktiviteterne sikrer stimulerende indhold og udvikling i hverdagen samt god voksenkontakt til alle 
børn og gode sociale børnefællesskaber. 

I de tilrettelagte aktiviteter med udgangspunkt i musik, fortællinger, kulturelle oplevelser og 
naturoplevelser, opnår børnene at være en del af et større fællesskab og får styrket deres nysgerrighed og 
evne til at møde omverdenen.  

Normering og personale 
Nærhed, tryghed og fællesskab er vigtige elementer i Børneuniversets hverdag. Vi garanterer en god 
normering, hvor der er god tid til det enkelte barn. Den høje kvalitet sikrer vi ved ansættelse af et dygtigt 
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pædagogisk personale med alsidige kompetencer. Endvidere gør vi brug af de lærerkræfter, der er på 
skolen inden for bl.a. sproglig opmærksomhed, musik, bevægelse og motorik. 

Når vi siger en god normering, mener vi mange voksentimer pr. barn, svarende til 1 voksen til maksimum 6 
børn. Grundet samarbejdet med skolens SFO, kan vi sætte en højere normering i de timer, hvor der er flest 
børn og brug for flest hænder. 

Forældresamarbejdet 
Vores samarbejde med jer er altafgørende for barnets trivsel. Vi forventer derfor: 

• At vi har et tæt og konstruktivt samarbejde 
• At I deltager i forældremøder 
• At I kommer til forældresamtaler 
• At I deltager i Børneuniversets arrangementer 
• At jeres barn kommer veludhvilet og mæt i børnehave 

Hver gang I møder op til et arrangement i Børneuniverset, fortæller I jeres barn, at det, der foregår her, er 
vigtigt.  

Lejrtur 
På Th. Langs Skole er alle på lejrskole hvert år. Det styrker børnegruppens trivsel og fællesskab – og det 
styrker det enkelte barns sociale udvikling. Den erfaring ønsker vi at videreføre i Børneuniversets ældste 
gruppe med en årlig lejrtur med en enkelt overnatning. Det kan være alene, eller sammen med 
indskolingens 0. og 1. klasse. 

Traditioner og en fælles hverdag 
Børneuniverset kommer helt naturligt til at indgå i mange af de traditioner, som allerede er på Th. Langs 
Skole, og med tiden får de traditioner, som er deres helt egne fx Børneuniversets fødselsdag.  

Børneuniverset følger ligeledes skolens grundtanker og årshjul, så vidt det er muligt og giver mening – og 
der er derfor rig mulighed for udviklende samarbejder inden for såvel faglig som social læring 

Åbningstider 
Børneuniversets åbningstider: 

Mandag – torsdag: 6.30 – 17.00 

Fredag: 6.30 – 16.30 

Børneuniverset har fælles morgenåbning og eftermiddagslukning med SFO/Klub. Der vil som udgangspunkt 
altid være kendt personale fra børnehaven. 

Morgenåbning er i stueetagen i køkkenet og i det kreative værksted, hvor der vil være forskellige 
aktiviteter. Multisalen vil være åben fra kl 7.30. Efter kl. 8.00 foregår aflevering i Børneuniverset egne 
lokaler. 

Lukkedage og ferieplan 
Børneuniverset følger som udgangspunkt skolens lukke og ferieplan, dog med få undtagelser: 

• 14 dages lukning i sommerferien 
• 3 dages åbning op til jul 
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• Lukket mellem jul og nytår 
• 3 dages åbning op til påske 

 
På skolefridage og i ferier holder børnehaven åbent jf. overstående plan – dog kun for tilmeldte børn. 
Tilmeldingen sker på Intra. Åbningstiden på disse dage er 6.30 – 17.00, dog 16.30 om fredagen. 
 
Indmeldelse og venteliste  
Hvis I ønsker, at jeres barn skal gå i Th. Langs Skoles børnehave - Børneuniverset, bedes I kontakte 
skoleleder, afdelingsleder eller skolens kontor, hvorefter I tilbydes en samtale og en rundvisning. 

Vi har en venteliste, som I kan få jeres barn skrevet op på. Dette sker i forbindelse med, at I laver en 
indmeldelse. Efter I har lavet den elektroniske indmeldelse, får I en bekræftelse og en faktura. Når I har 
betalt fakturaen, er jeres barn på ventelisten. 
 
På tilmeldingsblanketten tilkendegiver I, hvilket år jeres barn har forventet skolestart fx 2023. Tilmeldingen 
sker efter først-til-mølle-princippet. Er der fx 15 tilmeldte 4-årige, får I tilbudt en plads på ventelisten – og vi 
kontakter jer, hvis der bliver en ledig plads.  

Søskendebørn fra såvel Børneuniverset, som skolen har fortrinsret jf. de retningslinjer, som gælder for 
optag på skolen. 

I finder tilmeldingsblanketten på www.thlang.dk under Børneuniverset. 

Priser 

Børnehave - priser Inklusive kost 
Pris inklusive kost Kr. 2.595 
Søskendemoderation 2. barn (20%) Kr. 2.076 
Søskendemoderation 3. barn (45%) Kr. 1.427 

 

Forældrebetalingen er forudbetalt til den 1. i hver måned. Betalingen bliver opkrævet i 11 rater. Der 
opkræves ikke betaling i juli måned. 

Har I yderlige spørgsmål, eller ønsker I at se det store skriv, er I meget velkomne til at kontakte os, så I kan 
få de tilsendt. Den samlede beskrivelse af Børneuniverset vil endvidere være at finde på skolens nye 
hjemmeside. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

 

Tine Kristiansen   
Skoleleder    
29 61 33 43    
tine@thlang.dk  
 

Allan Skovborg Gert 
Afdelingsleder 
26 58 19 87 
allan@thlang.dk  

 


