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HVEM Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig 

daginstitution med hjemsted i Herning Kommune.  

Daginstitutionen fungerer som ”privat leverandør af dagtilbud” godkendt af 

Herning Kommune, og vi driver dermed daginstitution i overensstemmelse 

med nugældende dagtilbudslov.  

HVAD En god hverdag – hver dag. For børn, forældre og personale på 

Prærien, det er vores vision!  

Vi drømmer om at være en institution, der møder alle, hvor de er, som de er. 

At alle i deres liv på Prærien bliver mødt med en pædagogik og et kristent 

livssyn, der giver mod til at tro på sig selv og være en del af fællesskabet. Vi 

ønsker at være kendetegnet ved tryghed og nærvær - fordi vi prioriterer god 

normering i et inspirerende miljø.  

Vi stræber efter at inspirere børns fantasi, og at Prærien med sit ”højt til 

himlen og vidt til væggene” giver plads til fantastiske oplevelser og gode 

udfordringer, der udruster børnene til at tage næste skridt i deres udvikling 

mentalt såvel som fysisk.  

Vores pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge at 

tilgodese nærhedsprincippet. Vi arbejder allerede nu efter den 

minimumsnormering, som på dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft 

2024, og vi prioriterer at have en kvalificeret, fleksibel og omstillingsparat 

personalegruppe. Derudover forholder vi os naturligvis løbende til de nyeste 

pædagogiske principper, hvilket blandt andet betyder, at ”De Styrkede 

Pædagogiske Læreplaner” har været en del af vores arbejde siden august 

2020. 

NORMERING Prærien er indrettet i 630 m2 tidssvarende og fremtidssikrede 

rammer, og faciliteterne er godkendt til 60 børnehavebørn og 15 

vuggestuebørn. Vi ønsker dog en årsgennemsnitlig på 45 børnehavebørn og 

12 vuggestuebørn. 

ÅBNINGSTID  Mandag – Torsdag 06:25 – 16:45 

                   Fredag 06:25 – 15:15  



 

PRIS Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er et heldags tilbud og takseres 

efter gældende ”egenbetaling for vuggestue- og børnehaveplads u/mad” i 

Herning kommune. Der er søskendetilskud til familier med mere end ét barn i 

Herning kommunes daginstitutioner/dagpleje eller som modtager tilskud til 

privat pasning. Søskendetilskuddet vil automatisk blive fratrukket 

opkrævningen.  

Der kan søges om hel eller delvis økonomisk friplads til børn i daginstitutioner 

og dagpleje. Friplads søges via Herning kommune, ”Digital Pladsanvisning”, 

når dit barn er indmeldt i et dagtilbud. 

INDSKRIVNING Der optages børn under hensyntagen til børnenes alder og 

søskende i daginstitutionen. Daginstitutionen benytter ikke Herning 

Kommunes pladsanvisning.  I stedet kan der ansøges om plads ved direkte 

kontakt til daginstitutionen.  

 

  



 

PERSONALE

 



 

PRÆRIENS VUGGESTUE – ”JORDEGERNE” Vuggestuen 

har deres egne faciliteter i institutionen, med plads til 14 børn. 

Ved ”fuldt børnetal” er der fast tilknyttet to pædagoger og to 

pædagogmedhjælper. 

Ud over vuggestuens egne faciliteter benytter vuggestuen 

også i nogen grad Præriens øvrige muligheder fx værksted, grupperum, 

fællesområder og legeplads. Dermed benytter vi os af at være en integreret 

institution, hvor børnene stille og roligt kan blive fortrolige med det liv og de 

muligheder Prærien kan tilbyde. 

Vuggestuen arbejder med afsæt i daginstitutionens værdier og pædagogisk 

praksis og vil desuden lægge stor vægt på den anerkendende tilgang, hvor vi 

ser barnet, læser og forstår dets behov, sætter ord på handling, følge dets 

initiativer og guider det. 

Nærvær, omsorg, tryghed, knus og kram er en stor del af vores hverdag og 

det ligger vi til en hver tid meget stor vægt på.   

Vi vil arbejde på at barnet får gode oplevelser af at være selvhjulpen. Når vi 

med udgangspunkt i barnets kunnen og lyst til fx selv at spise, mærke på 

maden, deltage i borddækning, hælde mælk op fra små kander, selv kravle op 

og ned fra stolene samt ved af- og påklædning styrker vi dets selvværd og 

selvtillid.  



 

PRÆRIENS BØRNEHAVE Vi har opdelt børnene i 3 grupper, ”Vildhestene”, 

”Bøflerne” og ”Bjørnene”. Grupperne tager hensyn til, at alle kan honorere det 

liv der leves i gruppen. Der er ikke faste ”skiftetidspunkter”. Børnene skifter 

gruppe når vi vurdere at de er klar til det. 

Vildhestene er Præriens gruppe for de yngste årgange.  

Denne gruppe tager udgangspunkt i, at børnene skal lære 

at gå i børnehave. Vi har valgt, at det skal være en lille 

gruppe for at give de yngste børn en god og tryg opstart i 

Prærien. 

Bøflerne er Præriens gruppe for de ”mellemste” årgange.  

Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er fortrolige med 

det liv de kan leve i Prærien, og at de har et par gode år i 

Prærien foran sig.  

Bjørnene er Præriens gruppe for den ældste årgang.   

Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er erfarne med det 

liv de kan leve i Prærien, og at de snart skal leve livet i skolen.  

FERIE- & LUKKEDAGE Vi følger Herning Kommunes principper for ferie- og 

lukkedage. I forbindelse med Aulum Kristne Friskoles ferie- og fridage, vil vi 

tillade os at spørge om aktuelt behov for pasning. Det betyder meget for 

daginstitutionen, at vi får disse præcise tilbagemeldinger fra jer, da vi laver 

arbejdsplan efter antal tilmeldte børn og på den måde sikrer os at personalet 

er på arbejde når der er størst behov for det. 



 

FRUGT- & MÆLKEORDNING For kr. 100,00 om måneden serverer Prærien 

mælk til børnenes frokost og om eftermiddagen et ”supplementsmåltid” i form 

af f.eks. frugt, pastasalater, nybagt brød, rugbrød m/pålæg eller lidt lunt.  

Beløbet opkræves automatisk sammen med forældrebetalingen. 

FORÆLDRESAMARBEJDE Vi prioriterer tiden til det direkte møde med jer i 

dagligdagen, hvor vi kan udveksle små brugbare beskeder og informationer 

omkring jeres barn. Vi vil gerne opfordre meget til daglig dialog omkring 

børnenes trivsel i børnehaven.  Vi er meget afhængige af de input og nuancer, 

forældrene kan tilbyde, og vi vil også gerne fortælle om det liv, børnene lever, 

når de opholder sig i børnehaven. I vil modtage nyhedsbreve, men for at I 

forældre kan få et indblik i dagligdagen, er det vigtigt, at I orienterer jer på 

informationsskærmen. 

I inviteres til at deltage i forældrekaffe 4-5 gange i løbet af året, hvor vi håber, 

at I vil benytte lejligheden til en hyggestund med jeres barn og en snak med 

personalet og de øvrige forældre. 

Vi tilbyder opstartssamtaler ca. tre måneder efter, at jeres barn er startet. 

Derefter tilbydes samtaler når jeres barn bliver 4 år, og ved behov år jeres 

barn bliver 5 år. Desuden kan forældre eller personale altid aftale et møde 

efter behov.  

KONTAKTPÆDAGOG Når dit barn starter i Prærien får i tilknyttet en 

pædagog. Alle de vigtige oplysninger I har om jeres barn når det starter, 

overdrages også til denne person. I dagligdagen har det ikke nogen praktisk 

betydning, men barnets kontaktpædagog har ansvaret for at lave iagttagelser 

på barnet og holde skærpet opsyn med, om barnet trives osv.  Når vi afholder 

forældresamtaler, er det også barnets kontaktpædagog, der deltager i 

samtalen. 

PRÆRIENS VÆRDIER Med Præriens værdier ønsker vi både indadtil og 

udadtil at vise, hvilke tanker der ligger bag daginstitutionens pædagogiske 

praksis. De pædagogiske værdier afspejler de overvejelser og visioner, vi 

mener, er medvirkende til at kvalificere børn og voksne til at udvikle og opnå 

handlekompetencer. De pædagogiske værdier tilkendegiver holdninger og 



 

hensigter, som bidrager til at udvikle den pædagogiske praksis. Samtidig 

afspejler de den nuværende praksis samt visionen om at gøre denne endnu 

bedre. Det er her, det kommer til udtryk, hvilke forventninger vi har til 

hinanden i det daglige samvær.  

I Prærien vil vi gerne være forpligtet på, at vi arbejder med mennesker, der 

alle er skabt i Guds billede. Vi arbejder med værdierne ”Det unikke 

menneske”, ”Glæde og begejstring” og ”Fællesskab”. Det er begreber, som 

synliggør det, vi finder væsentligt i det daglige arbejde med børnene. 

Præriens værdier udtrykker dermed, hvad vi foretrækker, og hvordan vi 

værdsætter det grundlag, daginstitutionen bygger sin virksomhed på. På 

www.prærienaulum.dk kan der læses mere om vores værdier. 

PÆDAGOGISK LÆREPLAN Prærien – Aulum Kristne Daginstitutions 

pædagogiske læreplan er, som loven kræver, udarbejdet med udgangspunkt i 

det pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer samt mål for 

sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. 

Læreplanen indeholder nogle overordnede relevante refleksioner over og 

eksempler på, hvordan det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager 

børnenes perspektiv og børnefællesskabet. Læreplanen beskriver, hvordan der 

tages højde for den konkrete børnegruppes sammensætning og børnenes 

forskellige forudsætninger og behov. Eksemplerne er retningsgivende for 

personalet i det daglige pædagogiske arbejde med børnene. 

Vi glæder os over at arbejde med implementeringen af den pædagogiske 

læreplan i institutionens dagligdag, og det er vores intention at vi, i 

samarbejde med børn og forældre, bruger den pædagogiske læreplan som et 

arbejdsredskab og en dokumentation på, hvad vores pædagogiske praksis går 

ud på.  

Vores samlede læreplan kan findes på www.prærienaulum.dk 

SPROGVURDERING Daginstitutionens sprogkoordinater laver 

sprogvurdering af alle 3 årige og efter behov også af 5 årige.  

  

http://www.prærienaulum.dk/


 

”KLAR - PARAT - SKOLE” – ET FØRSKOLETILBUD ”Klar – Parat – Skole” 

understøtte det liv, et barn i 5-6 års alderen lever. Det betyder blandt andet, at 

vi i ”Klar – Parat – Skole” f.eks. vil arbejde med at styrke børnenes sociale 

bevidsthed, evne til at fordybe sig samt evnen til at arbejde selvstændigt og 

sammen med andre. Endvidere vil vi benytte os af, at ” børnene stille og roligt 

kan blive fortrolige med skolernes rytme og fysiske muligheder. Derudover vil 

der foregå tæt samarbejde med skolernes børnehaveklasse og 

børnehaveklasseleder. 

  

 



 

BESTYRELSEN Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af 

institutionen, jvf. institutionens vedtægter. 

  

  
Hielke Wiersma 
Formand 
Valgt af forældrekredsen 2020 
Far til Maddie 
 

  
Miriam Maagaard 
Næstformand 
Valgt af skolebestyrelsen på Aulum Kristne Friskole 
Mor til Silje og Zakarias 
 

  
Kristoffer Stilling 
Kassér 
Valgt af skolekredsen 2019 
Far til Ida og Aksel 
 

  
Maria Meldgaard 
Sekretær 
Valgt af skolekredsen 2020 
Far til Andrea og Mathias 
 

  
Elisabeth Jacobsen 
Valgt af forældrekredsen 2019 
Mor til Silje 
 



 

 

 

 

  

Prærien – Aulum Kristne Daginstitution 

Østergade 13, 7490 Aulum 

Tlf.: 21 96 41 81 

www.prærienaulum.dk 


