
Børnehuset Lille Kolstrup, Børnehaven 

 

Børnehaven i Børnehuset Lille Kolstrup er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år.  

Børnehaven er oprettet efter ”Lov om social service” § 32. 

 

Børnehaven er en del af Børnehandicapområdet Aabenraa under Børn og Skole i Aabenraa 

Kommune. Børnehandicapområdet omfatter også aflastningen ved Børnehuset Lille Kolstrup, 

og børneinstitutionen Posekær, der er en døgninstitution for handicappede børn og unge. 

 

Børnene i børnehaven er opdelt i to grupper. I hver gruppe er der pædagoger til at tage vare 

om børnene, ud fra en pædagogisk indgangsvinkel.  

 

Personalet omfatter også en fysioterapeut, der giver børnene individuel træning. Vi har knyttet 

en talepædagog til børnehaven. Talepædagogen kommer jævnligt og støtter børnene i deres 

sproglige udvikling.  

 

Når et barn begynder i børnehaven, får barnet en kontaktpædagog, som samler trådene og 

følger op på alt, der har med barnet at gøre. Det kan for eksempel være kontakten til forældre 

og sagsbehandler og afholdelse af møder og hjemmebesøg. 

 

Børnene kan blive kørt i bus eller taxa mellem hjemmet og børnehaven, ligesom man naturlig-

vis selv kan hente og bringe dit barn. 

 

Børnenes hverdag 

 

Børnehaven danner rammerne om et sjovt og trygt miljø, hvor børnene får lov til at udvikle 

sig. Vi arbejder med totalkommunikation og sansestimulering, pirrer børnenes nysgerrighed og 

udfordrer dem gennem leg, oplevelser og fysisk udfoldelse indendørs og udendørs. Omsorg, 

tryghed, indflydelse, overskuelighed og samvær er omdrejningspunktet i børnenes hverdag i 

børnehaven.    

 

Vi tilrettelægger dagen, så vi tager individuelle hensyn til hvert enkelt barn. Alt efter børnenes 

behov tilbyder vi både individuelt samvær og samvær i grupper. Alle aktiviteter bliver planlagt, 

så de støtter og udvikler børnene. 

 

I løbet af året holder vi sommerarrangement, julefest, fastelavnsfest, påske, bedsteforældre-

dag og forældrekaffe.  

  

Dagbogen 

 

Dagbogen er et vigtigt bindeled mellem hjem og børnehave, da ikke alle forældre har den dag-

lige kontakt med børnehaven. Dagbogen giver tryghed i barnets hverdag og sammenhæng 

mellem børnehave og hjem. Her kan forældrene følge med i, hvilke aktiviteter barnet deltager 

i, sjove episoder, og hvordan barnet i øvrigt har haft det i løbet af dagen. 

 

Samarbejde med forældrene 

 

To gange om året inviterer vi alle forældre til fælles forældremøde, hvor der gives generel in-

formation om børnehaven. Nogle gange inviterer vi en oplægsholder til at fortælle om et be-

stemt emne.  

 

En gang om året bliver forældrene inviteret til en samtale om deres barn. I mødet deltager 

pædagoger, sagsbehandlere og relevante fagpersoner.  

 

Alle forældre får desuden tilbud om et årligt hjemmebesøg eller en samtale i børnehaven. 

Hjemmebesøgene kan være med til at styrke dialogen og samarbejdet med børnehaven.  

 

Lille Kolstrup har sit eget samråd med forældre og medarbejdere fra både børnehaven og af-

lastningen.  

 

Vi hjælper gerne med at etablere støttegrupper og lignende og skabe kontakt til psykolog og 

andre specialkonsulenter.  



 

Du er altid velkommen til at kontakte eller besøge børnehaven, hvis du har brug for en snak 

om dit barn. 

 

Børnehaveplads 

 

Hvis du ønsker en børnehaveplads til dit barn i Børnehuset Lille Kolstrup, skal du kontakte 

sagsbehandleren i din kommune. Aabenraa Kommune afgør, om barnet skal skrives op til en 

plads. Aabenraa Kommune orienterer dig skriftligt undervejs i forløbet og kontakter dig, når 

der er ledige pladser.  

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller aftale et besøg. 

 

Børnehuset Lille Kolstrup 

Lille Kolstrup 10 

6200 Aabenraa 

Tlf. 7376 8681 

E-mail: BornehusetLilleKolstrup@aabenraa.dk 

 

Åbningstider 

Mandag – torsdag kl. 8.00 – 14.30 

Fredag  kl. 8.00 – 14.00 

 

Børnehaven har åbent hele året bortset fra weekender og helligdage, juleaftensdag, nytårs-

aftensdag og Grundlovsdag. 

 


