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Ruds Vedby 

Distrikt Ruds Vedby 

 

Børnenes fremtid 

Vi står på tæer, og vi skaber tryghed for 

læring. 

 



 

Distrikt Ruds Vedby: 

 

Distriktet består af dagplejere, børnehu-

set Regnbuen og Ruds Vedby Skole. 

Derudover har byen et aktivt lokalråd og 

flere foreninger med frivillige.  

Der er fokus på nærhed og relationer i 

det tværfaglige samarbejde. Vi har en 

særlig model for det tværfaglige samar-

bejde. Vi vægter, at fagpersonerne er i  

distriktet, så de er tilgængelige, men 

også så familierne ikke skal opleve en 

masse forskellige fagpersoner. Der kan 

arbejdes i helheder til gavn for jeres 

børn. 

 

Vi sejler i samme retning, og kursen er 

klar.  

Jeres børn skal trives, og de skal udvikle 

sig bedst muligt.  

Velkommen til  

distrikt  

Ruds Vedby 

Ruds Vedby— 

en del af noget større 

Distrikt Ruds Vedby er også en del af Sorø 

Kommune. Vi er en del af en større helhed. 

Sorø Kommune har i deres vision 2022 taget 

udgangspunkt i FN´s verdensmål.  

I distrikt Ruds Vedby arbejder vi særligt 

med 3 af de 4 temaer, som kommunen har 

valgt. 

 

Vi har særligt fokus på: 

Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – 

med natur, kultur og historie  

Tema 3: Viden og vækst – arbejde og ud-

dannelse til alle  

Tema 1: Det gode hverdagsliv med sund-

hed og trivsel for alle. 

 

De ovenstående temaer dækker de 9 ver-

densmål, som kommunen sætter særligt fo-

kus på. Vi er i distrikt Ruds Vedby særligt 

optaget af at sikre levende byer og lokal-

samfund (tema 2), så Ruds Vedby fortsæt-

ter med at være et godt sted at bo for børn 

og voksne.   

 

Vi vil styrke jeres børns fremtid ved at give 

dem viden og hjælpe dem til den uddannel-

se, så de kan få et job (tema 3). 

 

I distrikt Ruds Vedby arbejder vi for at ska-

be gode hverdagsliv med trivsel, sundhed og 

læring for alle børn (tema 1). 

 



Tværfagligt samarbejde: 

 

Distrikt Ruds Vedby har et tæt tværfag-

ligt samarbejde. Dette inkluderer dagple-

jen, Regnbuen og skolen, men også sam-

arbejdet med distriktets fagpersoner er 

tæt. 

Vi har følgende fagpersoner tilknyttet di-

strikt Ruds Vedby: 

 PPR psykolog 

 Sundhedsplejerske 

 Tale/høre konsulent 

 Uddannelsesvejleder 

 Distriktsrådgiver (sagsbehandler 

uden myndighed til konsultativt ar-

bejde). 

 To børnesagsbehandlere med myn-

dighed (disse to sagsbehandlere har 

alle børnesager i distriktet) 

Ruds Vedby 

Vores institutioner i distrikt 

Ruds Vedby 

Dagplejen: Dagplejen i Ruds Ved består af 

6 dagplejere, og er en del af område Nords 

29 dagplejere fordelt over hele området. Til-

knyttet til området er en dagplejekonsulent 

og en Områdeleder.  

Vi har fokus på dit barn og tror på,  at vi 
lykkes, når vi sammen styrker barnets ud-
vikling og bruger læreplanstemaerne til at 
have fokus på barnets potentiale. 

 

Børnehuset Regnbuen: Børnehuset Regn-

buen er en integreret institution og normeret 

til 88 børn i alderen 0 -6 år.  

Tilknyttet børnehuset er 14 professionelle 
pædagoger og medhjælpere, en pædagogisk 
leder og i fællesskab med de øvrige børne-
huse i området en Områdeleder.  

Børnehuset Regnbuen i Ruds Vedby er et af 
de 5 børnehuse i Område Nord.  

Vi har fokus på dit barn og dit barns udvik-
ling, det med afsæt i vores faglighed og bru-
gen af læreplanstemaerne.  

I Regnbuen ligger vi særlig vægt på udvik-

ling af børnenes personlige og sociale kom-

petencer og lyst til at lære. Vi motiverer bør-

nene gennem legen, sproget, nære relatio-

ner og arbejder på en meningsfuld helhed og 

sammenhæng i overgang fra dagtilbud til 

skole.  

 

Ruds Vedby Skole: Vi er en skole med 

godt 210 elever og 25 engagerede pædago-

giske personaler. Vi har kommunikation i 

centrum, vi står på træer og skaber resulta-

ter. Vi skaber tryghed for læring.  

Skolen har høje forventninger, og vi vil ska-

be en god fremtid for dit barn. Besøg vores 

hjemmeside på www.rudsvedbyskole.dk    

 



Forældredelen—hvad kan jeg som 

forælder gøre? 

Vi har høje forventninger til jeres børn, 

og vi stiller krav.  Jeres børn må gerne 

stå på tæer, så de udvikler sig bedst mu-

ligt. Vi har også høje forventninger til jer 

forældre, og derfor vil vi gerne sige, 

hvad I kan hjælpe med, da I er en stor 

og stærk ressource: 

 

 Tal om  hverdagen og brug sproget. 

Tal om mængder, farver, Ruds Ved-

by eller hvad I ser i hverdagen. 

Drøft dagen og hvad der sker om-

kring jer. 

 Tal positivt om distrikt Ruds Vedby, 

og bak os op ved at deltage i foræl-

dremøder, arrangementer, samtaler, 

fester og møder. 

 Hold en tæt dialog med personalet, 

så de har mulighed for at være på 

forkant omkring dit barn.  

 Hold en tæt kontakt med de andre 

forældre i dagplejen, børnehuset el-

ler skolen. Et stærkt forældrenet-

værk støtter jeres børn. 

 

 

Den vigtige ressource 



Børnesyn—sådan arbejder vi: 

I det pædagogiske arbejde og i vores til-

gang til børn og voksne, er Sorø Kommu-

nes 10 pædagogiske pejlemærker centrale. 

Vi ser pejlemærkerne som et fælles sprog 

og en fælles tilgang. De er en del af vores 

mindset.  

 Vi ved, at mennesker, der kan opføre 

sig ordentlig, gør det.  

 Vi ser altid udvikling som en mulighed. 

   

 Vi inkluderer den andens perspektiv. 

 

 Vi står skulder ved skulder med børn 

og forældre. 

 

 Vi ved, at vi selv indgår i ligningen. 

        

 Vi ser håb som en handling. 

 

 Vi udvikler løsninger i fællesskab.  

        

  Vi finder den bagvedliggende mening. 

        

 Vi taler, så andre får lyst til at lytte, og 

lytter, så andre får lyst til at tale. 

  

 Vi har øje for problemerne og det, der 

lykkes.  

Fælles tilgang  



De første 1000 dage: 

De første 1000 dage er de vigtigste i dit 

barns liv. Jo mere dit barn lærer i dagple-

jen og vuggestuen, nu bedre klarer dit 

barn sig i børnehaven, skolen og senere 

på ungdomsuddannelsen. Vedholdenhed, 

stabilitet og fremmøde betyder så meget 

for dit barn. Det er vigtigt, dit barn kom-

mer i dagpleje, vuggestue, børnehave og 

skole hver dag.  

Hvis man holder ved, så klarer man sig 

bedre senere i livet. Det viser forskningen 

også. Dagplejen og vuggestuen er meget 

vigtige for dit barn. Det samme er børne-

haven. Det begynder her. Skab en god 

fremmødekultur fra start.  

 

Når dit barn kommer i skole er arbejdsom-

hed og vedholdenhed gode hjælpemidler.  

Det hjælper dit barn til at blive så dygtig 

som muligt. Det giver dit barn en god 

fremtid.  

 

Derfor kan du forvente i distrikt Ruds 

Vedby, at vi arbejder med: 

 Samarbejde 

 Fællesskab 

 Helhed 

 Læring 

 Høje forventninger 

 Stabile rammer for dit barn. 

Mødestabilitet er vigtigt 


