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Velkommen til Idrætsinstitutionen Rend og Hop

Rend og Hop er en af 11 afdelinger under Dagtilbud Hasle.  

Institutionen er fysisk beliggende i boligområdet Herredsvang med 
Marienlystparken som nabo. Rend og Hop er etableret i 1989 og den har 
siden 2005 været idrætsinstitution. De fysiske rammer i Rend og Hop er 
såvel indendørs, som på legepladsen præget af plads til bevægelse og 
motorisk udfordring, samt mulighed for at finde små rum til ro og fordybelse.

Vores personale er præget af en god blanding af erfarne kræfter og ungt 
blod.  Alle med kompetencer til at arbejde med, og videreudvikle den pæda-
gogiske idræt.  Personalet har alle en lyst og et ønske om at gøre Rend og Hop 
til et rart sted at være. Et sted man bliver set og hørt, et sted hvor de voksne 
har tid til den personlige kontakt, og hvor man interesserer sig for hinanden 
på en autentisk og oprigtig måde, med udgangspunkt i det anerkendende. 

Personalet har et stort ønske om at videreuddanne sig indenfor områder, 
der kan give en ekstra dimension til det at være idrætsinstitution. Derfor er 
vi også stolte af at have såvel Krop og Bevægelsesvejledere samt livreddere 
tilknyttet. 

Vi håber, I må få en god tid i huset og ønsker jer rigtig hjertelig velkommen. 

Venlig hilsen 
Anders Tingskov,
Pædagogisk leder  
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Dagligdagen

Vores hus er opdelt i tre stuer. To med børnehavebørn og en med 
vuggestuebørn. 
 
Huset åbnes kl. 6.30, og der er morgenmad indtil 7.45. 
Vores fællesrum åbner kl. 8.00 med fokus på stimuli af vore primære sanser. 
Kl. 9.00 er der frugt på stuerne, og efter dette starter de planlagte aktiviteter. 

Fælles fredag

Hver fredag har vi fælles fredag, hvor stuerne skiftes til at planlægge motorisk 
samvær for hele huset. En aktivitet, der er samlende for hele huset, og 
inkluderende på den lange bane.  

Temauger

I løbet af året har vi fire forskellige temauger med fokus på kroppens 
funktioner.  

Vi afholder skovuge og en fantastisk cirkusuge, som slutter af med 
cirkusforestilling for forældre og dagtilbuddets afdelinger. 



Fokus på små og store
Vi gør rigtig meget ud af den tidlige indsats for de allermindste, men vi 
prioriterer også, at de kommende skolebørn, skal have et rigtig givende sidste 
år i børnehaven.  

De kommende skolebørn samles en gang om ugen i skolegruppen, deltager 
i skoleuger med dagtilbuddets andre afdelinger, tager på ture til Moesgaard, 
i svømmehallen og til Himmelbjerget. Inden børnene stopper i børnehaven, 
holder de fest med spisning og dans. 

Traditioner 

Ligesom mange andre institutioner afholder vi jul og fastelavn. På grund af 
vores sukkerpolitik, er godterne i julemandens pose og i fastelavnstønden 
skiftet ud med frugt og pixibøger. 

Vores sukkerpolitik kommer også til udtryk til børnenes fødselsdage, hvor der 
ikke bliver serveret kage og is, hvad enten det foregår i Rend og Hop eller på 
børnenes egen matrikel. 

Forældresamarbejdet 

I Rend og Hop sætter vi forældresamarbejdet højt. Vores velfungerende 
forældreråd er samarbejdspartnere, såvel i den daglige pædagogiske diskussion, 
som ved afholdelse af arbejdsdage, diverse fester, samt ved organisering af 
forældrekaffe, der foregår den første fredag i måneden.
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Vores nærmeste naboer

Lige om hjørnet ligger den pædagogisk ledede legeplads på Kappelvænget, 
samt skoven og de grønne områder ved Marienlystparken. 

På legepladsen på Kappelvænget er det blandt andet muligt at bruge de 
opsatte legeredskaber, køre en tur på mooncar, klappe en ged, eller fodre de 
altid nysgerrige kaniner.  

I Marienlystparken kan man gå på opdagelse i skoven, fange haletudser i søen 
og om vinteren opleve suset, når bobslæden bringes ned af de stejle bakker. 

Pædagogisk idræt

Pædagogisk idræt og anerkendende relationer er vores primære 
arbejdsredskaber i samværet med børnene. At være meget i bevægelse er både 
sjovt, sundt og udfordrende. Samtidig er pædagogisk idræt et dannelsesværktøj 
med en række indbyggede generelle og universelle værdier, der er centrale i 
forhold til det enkelte menneskes personlige og sociale udvikling. 

Pædagogisk idræt handler om bevidstheden om kroppen og dens funktion, 
om fordybelse og koncentration, om det individuelle og fællesskabet, om det 
kulturelle og om at udvikles som menneske. 






