
Dagpleje og dagsinstitutioner

dagplejen
Dagpleje:

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige 

godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, et 

alternativ kan være en privat pasningsordning. 

Kommunal dagpleje:

Herning Kommune har ansat ca. 235 dagplejere fordelt over hele kommunen. 

Dagplejen er et kommunalt tilbud, hvor godkendte dagplejere i eget hjem tilbyder pasning af børn i 

alderen 0 til 2 år og 9 måneder. Derefter overflyttes barnet til børnehave. Som hovedregel passer hver 

dagplejer fire fuldtidsbørn og står til rådighed som gæstedagplejer for et femte barn. 

Det er dagplejens mål i samarbejde med forældrene at give børnene en tryg og harmonisk opvækst, 

hvor man tager udgangspunkt i høj faglighed og fokus på de nye styrkede læreplaner. 

Målet er at skabe læringsmiljøer, som hjælper børnene til at blive så dygtige de kan. Kommunens dag

plejepædagoger fører tilsyn i dagplejehjemmene. Det er også dagplejepædagogerne, der yder støtte 

og vejledning i hverdagen til både forældre og dagplejere samt koordinerer og understøtter et fagligt 

fællesskab mellem dagplejerne. 

Herning Kommune ønsker at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0 til 

18 år, således at der er en rød tråd i det, barnet oplever i dagpleje, institutioner og skoler.

Private pasningsordninger:

Private pasningsordninger er et alternativ til de offentlige dagtilbud. En privat pasningsordning er en 

selvstændig erhvervsdrivende, som selv forvalter sin venteliste. Forældrene skal derfor selv henvende 

sig til den private pasningsordning, de ønsker plads hos. 

Formålet er at give forældre valgfrihed med hensyn til, hvem der skal passe deres barn. 

Den private pasningsordning må ikke passe mere end fem børn. Der kan dog være op til 10 børn i et 

tilbud, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene. 

Private pasningsordninger og deres familie er godkendt af kommunen, og kom

munen kommer på mindst 2 årlige tilsyn. Tilsynet skal sikre, at de forhold, som 

pasningsordningen er godkendt til, overholdes. 

Forældre kan få kommunalt tilskud til at benytte den private pasningsordning. 

Kommunen yder et månedligt tilskud til forældrene, som skal anvendes til afløn

ning af den private pasningsordning. 

Dertil kommer en egenbetaling, som varierer fra pasningsordning til pasnings

ordning. Der ydes søskenderabat. 

Pladsanvisningen
Tlf. 96 28 28 28

Rådhuset, Torvet, Indgang B

7400 Herning

Pladsanviser for
Aulum-Haderup, Hodsager 
og Feldborg-området
Tlf. 96 28 60 73
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Dagplejen
Østergade 5 · 7490 Aulum · Tlf. 96 28 60 25

www.barn.herning.dk/boernepasning/dagpleje
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dagpleje og

daginstitutioner

Skolefritidsordningen er en vigtig del af skolens 

samlede virke. Dette betyder, at pædagoger og 

lærere med udgangspunkt i skolens værdier og 

hver medarbejdergruppes faglighed samarbejder 

tæt omkring barnets alsidige udvikling samt koor

dinerer samarbejdet med hjemmet.

Målet er således, at der skabes nogle rammer, som 

sikrer tæt samarbejde mellem voksne, der har be

tydning for barnets udvikling.

Vi vil arbejde med at skabe hele mennesker, som er 

nysgerrige og interesserede i at lære, og som hviler 

i sig selv. Skole og SFO bringer læring fra to for

skellige vinkler ved brug af forskellige tilgange, me

toder og midler. Skolen har fokus på faglig læring 

og SFO på social læring.

Vi lægger vægt på et nært, konstruktivt og tillids

fuldt samarbejde mellem SFO, skole og hjem, hvor 

vi skaber de bedst mulige rammer for det enkelte 

barns alsidige personlige og faglige udvikling. 

SFO’en har et forældreråd, som aktivt deltager i 

udviklingen af SFO’en.

I Hobbittens børnehavegruppe er der plads til 32 

børn. Gruppen hedder Troldebjerget.

Det vigtigste mål for Troldebjerget er, i et udfordrende 

og alsidigt miljø, at give børnene mulighed for at 

udvikle leg, sprog og sproglig opmærksomhed, 

selvhjulpenhed, selvstændighed, social forståelse, 

motoriske færdigheder og kreativitet gennem leg og 

oplevelser.

På Troldebjerget vægter vi inklusion med special

grupperne. Det betyder, at vi har en nogenlunde fast 

dagsrytme. Dagsrytmen kan dog afviges, hvis det 

er hensigtsmæssigt. Endvidere planlægger vi i fæl

lesskab aktiviteter, hvor der er mulighed for inklusion.

Vi er certificeret til pædagogisk idrætsinstitution og 

lægger stor vægt på bevægelse og udelivet.

I den daglige planlægning tager vi udgangspunkt i 

vores pædagogiske læreplaner og læringsmål, der 

er aftalt for det aktuelle barn. Vi har altid fokus på 

barnets udviklingsniveau. 

Vi følger årets rytme, da vi mener, det er vigtigt at 

lære barnet om årets gang, ligesom vi følger den 

danske kulturs traditioner. Vejen mod målet går gen

nem bevægelse, idet vi hele tiden har øje for pæda

gogisk idræt.

Hobitten (afd. af Eventyrhaven)

Vestergade 11 · 7490 Aulum

Leder: Frank Krogh

Tlf. 96 28 69 91 / 22 37 84 13

Krudthuset SFO

Markedspladsen 12M · 7490 Aulum

Tilbud før og efter skoletid

SFOleder: Annemette Jensen

Tlf. 40 18 26 09 · kruaj@herning.dk
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I Puff er der 4 børnehavegrupper. Kongebørn, 

Lykkeriddere og Tryllespirer har børn i alderen 2,9 

år til 4 år. Drageunger er gruppen med de ældste 

børnehavebørn.

Vi har valgt at være med i Grønne Spirer og får til

delt Det grønne Flag hvert år. Vi følger årets rytme, 

det betyder, at vi i løbet af året beskæftiger os med 

forskellige naturtemaer og i naturen laver aktiviteter 

med børnene. Børnene hører også om den danske 

kulturs traditioner.

Vi er  certificeret som pædagogisk idrætsinstitution 

gennem Dansk Idrætsforbund DIF.

Alle er ude hver dag  på ture eller på legepladsen. 

Vi har eget bålhus og en fantastisk legeplads, og 

vi har altid fokus på det enkelte barns udviklings

niveau. 

I det daglige har vi fokus på pædagogisk idræt 

gennem bevægelse, på stuerne synger, rimer og 

taler vi sammen. Sproget er et fokuspunkt, der altid 

prioriteres højt.

En daginstitution med rødder og vinger 

Prærien  Aulum Kristne Daginstitution er en privat 

uafhængig daginstitution med en vuggestue nor

meret til 12 børn og en børnehave normeret til 45 

børn. 

Det er Præriens vision, at børnene gennem dag

ligdagen møder kristendommen som en naturlig 

del af deres hverdag og af årets rytme, og at de 

tager det med som grundlag i deres fremtidige liv. 

På Prærien stræber vi efter at inspirere børns fantasi, 

og at Prærien med sine »store vidder og høje himmel« 

giver god plads til fantastiske oplevelser og gode ud

fordringer, der udruster børnene til at »indtage nyt 

land«. Daginstitutionens pædagogiske praksis og 

personalenormering vil altid forsøge at tilgodese nær

hedsprincippet. Samtidig skal det udtrykkes, at det 

er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over 

for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at 

det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder. 

Børnehaven Puff (afd. af Eventyrhaven)

Grønsværen 5 · 7490 Aulum · Tlf. 96 28 69 99

Leder: Frank Krogh · Tlf. 96 28 69 91 / 22 37 84 13

Prærien - Aulum Kristne

Daginstitution

Østergade 13 · 7490 Aulum

Kontaktperson: Henrik Toftgaard

Tlf. 21 96 41 81

henrik.thoftgaard@skolekom.dk

www.prærienaulum.dk
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Der findes fritid på skolen 

Kahytten er Aulum Kristne Friskoles skolefritidsord

ning og er et aktiv for de børn, der er indskrevet på 

skolen, fra 0.3.klasse. Kahytten fungerer som en 

naturlig del af Aulum Kristne Friskoles holdninger, 

værdier og muligheder. Det betyder bl.a., at vi ser 

hvert barn som et enestående menneske, skabt af 

Gud til at indgå i fællesskab med andre mennesker. 

I Kahytten oplever børn og forældre et attraktivt 

pædagogisk fritidstilbud, der er rammen om deres 

bestræbelser på at kunne håndtere livet og fæl

lesskabet med andre. 

Kahyttens værdier er:

• At skabe et fællesskab, som værdsætter, 

 at alle er unikke med individuelle behov

• At alle kan opleve sig selv som en del 

 af en større sammenhæng

Kahytten - Aulum Kristne 

Friskoles SFO

Østergade 11 · 7490 Aulum

Kontaktperson: Henrik Thoftgaard

Tlf.: 21 96 41 81

henrik.thoftgaard@skolekom.dk

dagpleje og

daginstitutioner

Regnbuen er en afdeling af Eventyrhaven, den lig

ger i Hodsager og er både vuggestue, børnehave 

og fritidshjem.

Regnbuen ligger tæt ved Storåen og Stoubæk Krat, 

som er et stort, forskelligartet og naturskønt om

råde. Regnbuen har stor glæde af det, fordi børnene 

kan lære at færdes i naturen. 

Vi har et udbytterigt samarbejde med skolen og 

multicenteret, som vi er nabo til, og har mulighed for 

at bruge deres faciliteter.

Dagplejen i Hodsager har mulighed for at komme på 

besøg i institutionen, det gør overgangen fra dag

plejen til børnehaven lettere.

I samspillet mellem børn og voksne skal barnet ud

vikle sine kompetencer og derved lære at mestre 

livet. I det daglige har vi udgangspunkt i de pæda

gogiske læreplaner og læringsmål, der er aftalt for 

det enkelte barn. Vi har altid fokus på den enkeltes 

udviklingsniveau. Vi inddrager årets rytme, idet vi 

mener, det er vigtigt at lære barnet om årets gang, 

ligesom vi følger den danske kulturs traditioner.

Regnbuen (afd. af Eventyrhaven)

Hovedgaden 17 · Hodsager · 7490 Aulum

Leder: Frank Krogh · Tlf. 96 28 69 91 / 22 37 84 13



82 

in
s
titu

tio
n

e
r

Feldborg Frie Børneunivers’ daginstitution inde

holder såvel vuggestue som børnehave og ligger i 

samme hus som skolen. Børnene oplever stor grad 

af tryghed og nærhed, fællesskab og oplevelser. 

Vi er især optagede af: 

• sprog og sproglig udvikling 

• at børnene leger, lærer og bliver udfordrede 

• natur 

• motorik og sansning. 

• at børnene på Feldborg Frie Børneunivers  

 oplever at være en del af et fællesskab, 

 der varer fra 0. år til 8. klasse. 

• forældresamarbejde 

Vores SFO som også findes på samme 

adresse, giver rig mulighed for: 

• leg og bevægelse 

• kreativitet 

• udeliv

• trygt samvær i mere frie omgivelser

Haderup Børnehus er en aldersintegreret daginsti

tution med vuggestue, børnehave og fritidshjem. 

Der er 58 børn i vuggestue/børnehave og omkring 

50 børn i fritidshjemmet. 

Geografisk dækker vi Haderup og Feldborg, hvor 

der dagligt kører skolebus. Institutionen har også 

børn fra Holstebro og Viborg Kommuner. 

Der er tredelt ledelse med en fællesleder, en 

souschef for skolen og en pædagogisk leder for 

børnehuset. Huset har fællesbestyrelse med foræl

dre fra både skole og børnehus. 

Vi betragter os som ét sted med to afdelinger og 

arbejder hele tiden på at tydeliggøre den røde tråd 

for børnene fra de starter hos os enten som 1årig 

eller 2,9årig og hele vejen op gennem vuggestue, 

børnehave og skole, til de går ud efter 9. klasse. 

Vi færdes ofte i den natur, som vi er så heldige at 

befinde os midt i  både for at nyde men også for 

at lære noget fagligt og lære at behandle den med 

respekt. 

Kultur og fritidscenteret er nærmeste nabo, hvor

fra vi får leveret den daglige skolemad. 

Feldborg Frie Børneunivers

daginstitution og SFO 

Bredgade 76 · Feldborg · 7540 Haderup

Tlf. 60 20 22 07 / 60 20 22 05

thr@feldborgfrie.dk · www.feldborgfrie.dk

Haderup Børnehus 

Skolevænget 13 · 7540  Haderup

Tlf.  96 28 79 30

Leder: Dorthe Vestergaard

haderupboernehus@herning.dk
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Når børnene har fri fra skole, kommer de ind til os i 

fællesrummet, hvor de selv tjekker sig ind.

På fritidshjemmet vil vi gerne være med til at gøre 

børnenes dag endnu bedre. Børnene tilbydes aktivi

teter tilrettelagt, så det passer dem bedst. Vi vil med 

hjælp fra børnene lave aktiviteter, som de er med til 

at finde på og planlægge. Det vil ikke være SKAL

aktiviteter, men tilbud til børnene om at være med. 

På fritidshjemmet er der 3 ansatte. 

Vi holder fast i gamle traditioner som fastelavn, 

sankthans, jul og meget andet. Vi vil derudover ger

ne starte nye traditioner op med børnene. Det kan 

være cykelture, fisketure, filmklub eller hvad vi ellers 

kan finde på.

På fritidshjemmet vægter vi den gode tone højt. Vi 

skal behandle hinanden godt, og alle børnene skal 

vide, at de kan komme til os, hvis der er noget, de 

har brug for at snakke om. 

Fritidshjemmet er med i frugtordningen, som koster 

60 kr i måneden pr. barn. 

Fritidshjemmet 

Haderup Børnehus

Skolevænget 3 · 7540 Haderup

Tlf. 96 28 79 30

Tilbud for børn efter skoletid

fritidsklubber

Fritidsklubber
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Aulum-Hodsager Skole 

AulumHodsager Skole er en folkeskole beliggende 

i den nordøstlige del af Herning Kommune. 

Skolen har tre forskellige adresser: 

Hodsager Skole på Hovedgaden 15 i Hodsager. 

Den har ca. 60 elever fordelt på 05. årgang. Efter 

5. årgang fortsætter eleverne på afdelingen i Aulum.

Aulum Skole på Markedspladsen 4 i Aulum. Den 

har ca. 470 elever fordelt på 0.9. klasse. 

Krudthuset, skolens SFO, Markedspladsen 12 M 

i Aulum. Børnene kan komme fra 0.4. klasse, når 

den ordinære skoledag er forbi.

Alle tre matrikler er renoverede, blandt andet er 

skolens faglokaler og klasselokaler af meget høj 

standard.

Målsætning og værdigrundlag: 

AulumHodsager Skole vil i et tæt og forpligtende 

fællesskab elever, forældre, lærere og skoleledelse 

imellem skabe en skole, der giver eleverne mulighed 

for at opnå kompetencer, der tilgodeser et menings

fyldt liv. Derfor nedenstående værdier og mål:

Ansvar: 

Vi har brug for ansvarlighed, da vore holdninger og 

daglige handlinger har konsekvenser i enhver hen-

seende. 

Engagement: 

Vort engagement er en vigtig forudsætning for 

læring. 

Trivsel: 

Vor daglige læring har de bedste vilkår, når de fy-

siske såvel som sociale behov er optimalt dækket. 

Fagligt miljø: 

Det er vigtigt, at vi har et alsidigt fagligt miljø med 

et højt fagligt niveau, hvor alle får mulighed for at 

lære så meget som muligt. 

AulumHodsager Skole er en skole, hvor både triv

sel og faglighed er hovedfokuspunkter. 

Eleverne på skolen klarer sig meget flot til Fol ke

skolens Afgangseksamener. 

Aulum-Hodsager Skole

Markedspladsen 4 og Hovedgaden 15

7490 Aulum · Tlf. 96 28 74 85 (kl. 815)

aulumhodsagerskole@herning.dk

Skoler
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Feldborg Frie Børneunivers’ skole er under samme 

tag som vores daginstitution  og det giver et fæl

lesskab ud over det sædvanlige. Det giver tryghed 

for vores børn, at de kender børn og voksne. Vores 

børns trivsel er i højsæde, og det giver os mulighed 

for at have en stor faglighed. 

Nøgleord for os er: 

•  fællesskab  bl.a. med morgensang for hele huset 

hver morgen 

•  vi udfordrer vores børn gennem både oplevelser 

og undervisning 

• høj faglighed og læring for livet 

• at være byens skole 

• forældresamarbejde 

•  tæt samarbejde med foreninger og virksomheder 

i byen via bl.a. entreprenørskab. 

Vores SFO, som også findes på samme adresse, 

giver rig mulighed for: 

• leg og bevægelse 

• kreativitet 

• udeliv. 

• trygt samvær i mere frie omgivelser

Feldborg Frie Børneunivers

skolen / SFO 

Bredgade 76 · Feldborg · 7540 Haderup

Tlf. 60 20 22 05 / 60 20 22 08 / 60 20 22 06

av@feldborgfrie.dk · www.feldborgfrie.dk

Aulum Kristne Friskole er en friskole på kristent 

grundlag. Oprettet i 1988 og siden vokset stille og 

roligt til i dag ca. 150 elever i gode, nye bygninger. Vi 

mener, eleverne trives bedst med en anerkendende 

tilgang og glæder os over at give og modtage smil 

dagligt. 

Skolens logo forestiller et skib. Vi vil uddanne ele

verne som skibsførere på et til tider stormfuldt ocean. 

Vi ønsker at give dem en god ballast i løbet af deres 

skoletid, der gør dem i stand til at møde de ud

fordringer, som livet vil give dem. 

Vores håb er, at de bliver i stand til at navigere gen

nem livet og få en mængde gode oplevelser med sig, 

samtidig med at vi ønsker at give dem mulighed for 

at tænke dybere over tilværelsen. Det sker bl.a. ved 

den daglige samling for hele skolen, hvor omdrej

ningspunktet er sang, forkyndelse og fælles informa

tioner. 

Aulum Kristne Friskole

Østergade 11 · 7490 Aulum

Tlf. 97 47 32 00

aulum.friskole@skolekom.dk

www.aulum-kristne-friskole.dk

skoler
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Haderup Skole er beliggende i den nordlige del af 

Herning Kommune. Det er en folkeskole med ca. 

160 elever fordelt på et spor fra 0.9. årgang. Geo

grafisk dækker vi Haderup og Feldborg, men vi har 

også børn fra Holstebro og Viborg Kommuner, hvor 

der er gode busforbindelser til og fra. 

Vi har fælles ledelse med Børnehuset og en aktiv 

fælles bestyrelse med forældre fra både skole og 

børnehus. Der er 13 medarbejdere i skolen, og deru

dover er der en fælles sekretær og teknisk service

medarbejder. 

De to huse fungerer selvstændigt med en høj grad 

af samarbejde. Begge steder arbejder vi efter vores 

fælles værdier, i skoledelen efter principperne i 

PALS, som er en evidensbaseret metode. 

Vi færdes ofte i den natur, som vi er så heldige at 

befinde os midt i.

Hallen, der er bygget sammen med skolen, er et 

rigtig dejligt sted, som i skoletiden bliver brugt til 

idræt og boldspil. Også Kultur og fritidscenteret er 

lige ved døren, og det er blandt andet herfra, vi får 

leveret den daglige skolemad. 

Vi prioriterer højt at skabe den bedste hverdag for 

elever i tæt samarbejde med forældrene, og nyder 

at være en del af et aktivt landsbyliv.

Haderup Skole

Skolevænget 13 · 7540 Haderup

Tlf. 96 28 79 21

Skoleleder: Dorthe Vestergaard

haderupskole@herning.dk
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Plejecenter Kastaniegården

Midt i Aulum ligger plejecenter Kastaniegården, 

som rummer 31 lejligheder  en blanding mellem 

plejeboliger og ældreboliger. 

Det gamle alderdomshjem er bygget om, så hver 

beboer nu har hver sin egen rummelige lejlighed. 

I fællesarealerne er der rig mulighed for at deltage i 

samvær og aktiviteter. Bl.a. husets mange frivillige 

er med til at skabe gode og hyggelige stunder for 

beboerne. 

Kastaniegården har eget produktionskøkken, som 

arbejder efter leve/bo tankegangen, som gør at en 

del af maden tilberedes i afdelingskøkkenerne, så 

beboerne dufter og fornemmer hele produktions

processen. 

Aktivitetshuset Kastaniegården

Aktivitetshuset Kastaniegården er et spændende 

hus med plads til gode, kreative og aktive ideer og 

et godt og trygt fællesskab. 

Huset tilbyder rigtig mange aktiviteter, som de 

mange frivillige vejledere står klar til at hjælpe 

dig med f.eks. bob, dart, pileflet, akrylmaling, 

porcelænsmaling, keramikmaling, kreative dage, 

træværksted, cykelture, stavgang og smykker. 

Tilbuddet er til +60’ere og førtidspensionister. 

Ud over aktiviteterne er der tilbud til alle, såsom 

søndagscafé, foredrag, spis sammen, udflugter  

m.m. Disse tilbud kræver ikke medlemskab. De 

forskellige arrangementer vil løbende blive opslået  

i huset og på vores stander. 

Kik ind og se, om det ikke er noget for dig, 

eller kontakt os på telefon eller mail.
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aeldreinstitutioner

Ældreinstitutioner
Hjemmeplejen 

Østergade 5 · 7490 Aulum

Tlf. 96 28 45 30

Plejecenter Kastaniegården

Skolegade 5 · 7490 Aulum · Tlf. 96 28 54 72

Kontaktperson: Centerleder Lene Ravnholt · Tlf. 22 53 04 29

plejecenter.herning.dk/plejecentre-i-herning-kommune/kastaniegaarden  

Aktivitetshuset Kastaniegården

Skolegade 5 · 7490 Aulum

Kontaktperson: 

Ann Christensen · Tlf. 40 10 57 23

takac@heming.dk  
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Aktivitethuset 7’eren er stedet, hvor du kan mødes 

med andre og opbygge et socialt netværk. 

Vi har et varieret program med en spændende vifte 

af tilbud. 

Aktiviteterne er med til at skabe frugtbare 

fællesska ber omkring interesser, som fremmer lyst 

og energi til egen indsats. 

Man kan benytte 7’eren, hvis man er pensionist el

ler førtidspensionist. 

Man kan altid kigge forbi og hente et årsprogram. 

Aktivitethuset 7’eren 

Jens Jensensvej 7

7540 Haderup

Tlf.  97 45 20 48

Plejecentret Birketoft er et selvejende plejehjem 

under Danske Diakonhjem. 

Plejecentret blev bygget i 1967 og ombygget se

nest i 2009. Vi har 51 moderne lejligheder, hvoraf 

de 10 kan tilbydes til ægtepar. 

Vi lægger vægt på hjemlighed og frihed til at 

fortsætte det liv, man levede før man flyttede på 

plejehjem. 

Vi lægger vægt på samvær og aktiviteter, og til 

dette får vi hjælp af en stor og aktiv gruppe af fri

villige, der har deres daglige gang på plejecentret. 

Vi lægger vægt på omsorg og medmennes

kelighed, og vores værdigrundlag har rod i de 

kristne grundværdier. 

Vi vil gerne være et åbent hjem, så har du lyst til at 

kikke forbi, skal du være hjertelig velkommen.

Plejecentret Birketoft 

Østergade 2 · 7490 Aulum

Tlf. 96 41 01 40

www.diakonhjem.dk

www.plejecentret-birketoft.dk
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