
 
 

 
  
 

BØRNEGALAXEN TAASTRUP  
VIRKSOMHEDSPLAN  
 

 
Erik Husfeldsvej 2 H, 
2630 Høje Taastrup 
Tlf.: +45 42 90 99 16 
 

http://www.taastrup.bornegalaxen.dk/


 
 

Indhold  
 
VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN TAASTRUP .....................................................................................   
PRAKTISKE OPLYSNINGER ................................................................................................................................  
BØRNEGALAXEN TAASTRUPS ÅBNINGSTID .....................................................................................................................  
LUKKEDAGE ............................................................................................................................................................   
MADORDNING ........................................................................................................................................................   
BARNETS FØRSTE TID I BØRNEGALAXEN TAASTRUP, SE VELKOMSTPJECEN BILAG 1 .................................................................   
INDMELDELSE ..........................................................................................................................................................   
UDMELDELSE ..........................................................................................................................................................   
BØRNEGALAXEN TAASTRUPS GRUNDVÆRDIER ................................................................................................   
BØRNEGALAXEN TAASTRUPS MENNESKESYN OG BARNESYN ..........................................................................  
BØRNEGALAXEN TAASTRUPS PÆDAGOGIK ......................................................................................................   
FØRSKOLE I BØRNEHAVEN ...............................................................................................................................   
FORÆLDREBESTYRELSENS ARBEJDE .................................................................................................................  
BØRNEGALAXEN TAASTRUPS LÆREPLANER .....................................................................................................   
EVALUERING AF LÆREPLANSARBEJDET ..........................................................................................................   
EVALUERING AF ARBEJDET MED BØRNENES SPROGLIGE KOMPETENCER ..............................................................................  
EVALUERING AF ARBEJDET MED BØRNENES SOCIALE KOMPETENCER .................................................................................   
FORÆLDRESAMARBEJDE ................................................................................................................................ 
BESTYRELSEN .................................................................................................................................................   
PERSONALE ....................................................................................................................................................  
VIRKSOMHEDSPLANEN ER GODKENDT AF: .....................................................................................................   
BØRNEGALAXEN TAASTRUPS VELKOMSTBROCHURE, BILAG 1 ..........................................................................................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Virksomhedsplan for Børnegalaxen Taastrup  
 
Den Integrerede Privatejede Institution  
Børnegalaxen Taastrup  
Erik Husfeldtsvej 2H  
2630 Taastrup  
Vores telefonnummer: + 45 42 90 99 16  (Hovednummeret)  
Mail adresse: info@Taastrup.bornegalaxen.dk  

 
Hjemmeside: http://Taastrup.bornegalaxen.dk/  
Den Integrerede Institution Børnegalaxen Taastrup er en privatejet institution, som har 
administrationsaftale med Landsorganisationen Danske Daginstitution.  
 
Børnegalaxen Taastrup blev etableret i 2005. Institutionen er normeret til 32 børn fordelt i en 
børnehavegruppe ved navn ”Nordlyset” og en vuggestuegruppe ved navn ”Mælkevejen”. Vi ligger i 
Taastrup. Formålet med den private institution Børnegalaxen Taastrup er at skabe trygge rammer, så 
børnene kan udvikle sig til harmoniske, selvstændige, kreative og sociale mennesker. Børnegalaxen  
 
Taastrup ønsker i samarbejde med forældrene, at støtte og stimulere det enkelte barns udvikling, således 
at tiden i institutionen opleves som et rart og sjovt sted at være samtidig med, at forældrene føler sig 
trygge ved at aflevere deres børn. Nøgleordene i Børnegalaxen Taastrup er, nærhed og omsorg, der skabes 
af stabile, kompetente, nærværende og forstående voksne.  
 
Børnegalaxen Taastrup er et lille hyggeligt hus. Udover de fornævnte to stuer, har vi et lille rum til 
kreativitet rum, hvor forskellige pædagogiske aktiviteter foregår. Derudover har vi et stort kryberum, der 
også bliver brugt til rytmik, musik, sang, leg og krop og bevægelse.  
Vores ude areal består af to forskellige legepladser, med masser af udfordringer. Her er rige muligheder for, 
at børnene kan få brugt deres motorik ved at løbe, kravle, krybe, hoppe, cykle osv.  
I vores nærområder benytter vi os af store og små legepladser, samt ture til biblioteket. Vi bor tæt på tog 
og bus, som vi jævnligt gør brug af til ture til Københavns parker, museer m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Børnegalaxen Taastrup er en del af Københavns Kommunes udbud af dagtilbud, og således samarbejder vi 
med de pædagogiske konsulenter i Taastrup bydel, en sundhedsplejerske og pædagogisk psykologisk 
rådgivning omkring børn med vanskeligheder som sprogproblemer, adfærdsforstyrrelser og andre 
handicap. Københavns kommune foretager 4 årlige tilsyn.  
Som privat institution har vi vores egen opskrivnings-/venteliste og kan i denne forbindelse kontaktes 
telefonisk eller pr mail.  

 
 
Praktiske oplysninger  
 
Børnegalaxen Taastrups Åbningstid  
 
Mandag – Torsdag kl. 07:00 – 17:00. Fredag kl. 07:00-16:00.  
Børnene skal senest afleveres kl. 9.30, da det er på dette tidspunkt de pædagogiske aktiviteter sættes i 
gang. Hvis forsinkelse eller anden årsag er tilfældet, bedes I ringe til institutionen.  

 
Lukkedage  
 
Institutionen Børnegalaxen Taastrup holder lukket på alle helligdage og udover det, er der ti lukke- dage på 
et år. Institutionen har ikke flere lukkedage end Københavns Kommunes institutioner. 
Institutionsbestyrelsen kan ved dage med lavt fremmøde eller pædagogiske dage for personalet, beslutte, 
at institutionen holdes lukket. Hvis der er behov for pasning af barnet på lukkedagene skal det meddeles til 
institutionen 6 uger inden.  

 
Madordning  
 
I Børnegalaxen Taastrup er vi bevidste om at servere en sund og varieret kost. En typisk frokost/madplan i 
Børnegalaxen Taastrup fordeler sig med to rugbrødsdage, en suppedag og to dage med forskellige varme 
måltider (se evt. madplanen på vores opslagstavle ved indgangen). Derudover tilbyder vi også morgenmad 
og frugt to gange om dagen. På denne måde når vi omkring både ernærings og smagsmæssigt. I 
Børnegalaxen Taastrup tilbydes børnene udelukkende mælk eller vand.  
Når vi spiser vores måltider er det i en rar, rolig og god atmosfære. Vi er igen bevidst om, at vi er 
rollemodeller, og med en positiv holdning til maden og de fælles måltider, stimulerer vi børnenes lyst til at 
spise og prøve noget nyt. Vi tager os god tid, og lærer børnene at måltidet også er en stund, hvor snakken 
og hyggen er i højsædet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Indmeldelse  
I forbindelse med ønske om indskrivning af sit barn i Børnegalaxen Taastrup, bedes I henvende jer på 
hjemmesiden.  
Børnegalaxen Taastrup træffer selv afgørelse om optagelse af børn i institutionen.  
Børnegalaxen Taastrup er åben for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Vi er også 
åbne for børn, der kræver en særlig indsats.  
Børnegalaxen Taastrup optager børn i alderen fra 0 til 6 år.  

 
Udmeldelse  
Du kan melde dit barn ud af pasningstilbuddet med en måneds varsel fra dagsdato. Udmeldelsen skal ske 
skriftligt til institutionen.  

 
Børnegalaxen Taastrups grundværdier  
Vi mener at værdier skaber mening i arbejdet og de er grundlæggende for det pædagogiske arbejde, der 
foregår i institutionen. De udtrykker det vi står for; det vi tror på og hvordan vi betragter det enkelte 
menneske og måden vi er sammen på i relationerne. Værdierne styres af den gode kommunikation, der 
åbner op for dialog og giver handlemuligheder til at træffe egne valg indenfor de givne rammer. Derfor 
vægter vi den gode og positive samtale og ser vigtigheden i at italesætte handlinger og give positive 
fremadrettede handlemuligheder til både børnene, hinanden og forældre.  

 
Børnegalaxen Taastrups menneskesyn og barnesyn  
Børnegalaxen Taastrups grundværdier og målsætning er begrundet i overbevisningen om, at udvikling sker 
i gensidighed og i samspil med omverdenen.  
Vi tror på, at børn er afhængige af en tæt barn-voksenrelation, for at kunne eksistere og udvikle sig 
hensigtsmæssigt. Denne afhængighed anerkender vi, og vi støtter og vejleder barnet, gennem den trygge 
relation, sådan at barnet kan udvikleselvværd og selvtillid. Vi ser barnet som værende:  
 

▪ Unikt med hver deres særlige rettigheder  
▪ Selvstændige individer med egne holdninger og følelser  
▪ Indgår aktivt i samspil med omgivelserne  
▪ Tillidsfuld, social, nysgerrig, fantasifuld  
▪ Initiativrig, tænksomt og opmærksom  
▪ Ressource stærke ud fra egne betingelser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Børn er børn - de vil, de kan og de er handlekraftige  
 
Børnegalaxen Taastrups pædagogik  
Børnegalaxen Taastrup tager udgangspunkt i anerkendende pædagogik.  
Børnegalaxen Taastrups pædagogik hviler på grundværdierne:  

 
Livsglæde  
 
Barnet har ret til udvikle lysten til nysgerrighed, udfoldelse og oplevelser gennem spontanitet, sjov, latter, 
glæde og fantasi.  

 
 Fællesskab/samarbejde  
 
I Børnegalaxen Taastrup lægger vi vægt på at synliggøre, hvad det vil sige at indgå i et demokratisk 
fællesskab samt lærer forståelse og respekt for hinandens forskelligheder, meninger og holdninger. F.eks. i 
samling og spisesituationer, hvor børnene rækker hånden, taler efter tur, lytter og har respekt for hinanden 
og for de fælles regler.  

 
Ansvarlighed  
 
Det enkelte barn lærer at tage alders svarende ansvar for egne handlinger gennem Børnegalaxen Taastrups 
fastsatte rammer og spilleregler overfor:  

▪ De andre børn  
▪ Fællesskabet  
▪ Omgivelserne og nature  

 
Rummelighed  
 
Børnegalaxen Taastrup er én enhed med mange identiteter bestående af børn, forældre og personale. 
Nysgerrigheden og åbenheden overfor andre kulturer og værdier, mener vi, er med til at vække evnen til at 
rumme forskelligheder og behandle hinanden som ligeværdige individer, hvilket vi ser som en berigelse for 
fællesskabet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Selvværd/selvtillid  
 
Vi mener, det er vigtigt, at barnet føler sig set, hørt, forstået, accepteret, anerkendt og elsket, som det 
menneske det er. Dette gør vi ud fra en nærværende, lyttende og støttende tilgang til det pædagogiske, så 
barnet føler, at det er ok at være sig selv, (tryg i sig selv) samt samtidig inkluderer barnet på en 
anerkendende måde i børnegruppen.  
 

Den tryghed og tillid som etableres her med fokus på, hvad det kan og vil, mener vi, danner grobunden for 

udviklingen af det enkelte barns selvværd og selvtillid.  

Derudover mener vi mener, at udviklingens medbestemmelse og selvbestemmelse, hvor barnet 

delagtiggøres i alders svarende valgmuligheder i dagligdagen.  

 Anerkendelse  

 

Anerkendelse er et vigtigt element i institutionens pædagogik i hverdagen, f.eks. bestræber vi os på, 

aldrig at tale hen over hovedet på barnet, men at vi taler med barnet. Vi bestræber os på, ikke at 

skælde børn ud, men i stedet sætter vi ord på børnenes følelser, ved at være anerkendende og 

respektere barnet, som et individ.  

Børn er meget afhængige af de relationer, de til deres omsorgspersoner for at kunne opbygge et 

billede af, hvem de er og hvordan de siden hen kan udvikle sig.  

At arbejde med anerkendelse handler om at kunne reflektere over den måde man er på i relationen 

til andre, det handler også om at kunne gå ind i andres oplevelsesverden, at se hvordan ting ser ud 

fra den andens erfaringsbaggrund. Dette udspringer af en grundlæggende holdning af ligeværdighed 

og respekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


