Pressemeddelelse

På billedet: Jacob Thrane, Bettina Søderlund, Rolf Rasmussen, Julie Nielsen, Christina Røschmann
og børn.

En gruppe af forældre – med fuld opbakning fra personalet - har gennem længere tid arbejdet på
at få Vestervangens Børnehave privatiseret efter at Byrådet i efteråret ’10 besluttede at lukke
institutionen pr. 1.7.11.
Vi har nu fundet en mulig finansiering til køb af børnehaven og vi er derfor i gang med de
indledende forhandlinger med Holbæk Kommune. Hvis alt går efter planen, vil børnehaven til
sommer bestå under navnet; Privatbørnehaven Lille Vestervang
Begrundelserne for, at vi så brændende ønsker, at børnehaven består efter d. 1.7.11 er mange.
Det meget engagerede, erfarne og dygtige personale og de værdier, som de repræsenterer, gør, at
vi dagligt henter GLADE børn, der har hygget sig med deres venner men som også er blevet
udfordret og stimuleret i deres udvikling.
Samtidig er det af stor betydning for os, at man som forældre i Holbæk Kommune forsat kan vælge
en lille og overskuelig institution til sit barn, hvor der ikke vil være lukke-uger, hvor børnene altid
er sammen med en voksen, de kender. Derudover vil der være en længere åbningstid end i de
kommunale institutioner.
Sådan bliver Privatbørnehaven Lille Vestervang:
Børnehaven har eksisteret som kommunal børnehave i 38 år. Vi har plads til 44 børn i vores

børnehave og ønsker ikke, at have flere børn indskrevne. For os er det vigtigt, at vi kan tilbyde jer
og jeres barn omsorg, tryghed og respekt, i de 3 år jeres barn går her i børnehaven. Det mener vi,
bedst kan lade sig gøre, indenfor børnehavens overskuelige rammer. Vi kan tilbyde nærværende
og engagerede voksne, der tør og kan tage ansvar for jeres børn i fællesskab med jer forældre.
I Privatbørnehaven Lille Vestervang, har vi valgt at være funktionsopdelte i stedet for traditionelt
stueopdelt. Det har vi valgt, fordi vi synes børnene skal kunne vælge frit, hvor i børnehaven de vil
være, og med hvem de vil lege med. Det betyder, at hver voksen har hver sin funktion 1 uge ad
gangen. De forskellige funktioner er: spisestuen, værkstedet, garderoben og legepladsen. De
voksne er delt ud på disse funktioner, og har samme ”tjans” 1 uge ad gangen.
I Spisestuen kan børnene i løbet af dagen selv bestemme, hvornår de vil spise Vi tjekker
op på, om jeres barn har spist noget af sin madpakke mellem kl. 11-12. Hvis jeres barn ikke har
spist af sin madpakke, vil barnet blive bedt om at gøre det. Vi har et afkrydsningssystem, der sikrer
at alle børn får spist deres mad. Grunden til, at vi har valgt denne struktur er, at børnene møder på
forskellige tidspunkter, og derfor også føler sult på forskellige tidspunkter. En anden grund er, at
der også er mere ro omkring spisningen, når vi ikke skal have 22 børn til at sidde stille på samme
tidspunkt, som når man er traditionelt stueopdelt. Vi synes også, at det er vigtigt, at børnene ikke
hele tiden bliver afbrudt i deres leg, men får lov til, at lege færdige og spise sammen med deres
bedste venner.
1 gang om året i maj måned pakker vi hele børnehaven sammen og tager på koloni. Vi er af sted
fra tirsdag morgen, til fredag eftermiddag. Kolonien er børnene meget glade for og er noget, de
husker mange år efter, at de er gået ud af børnehaven.
Jeres børn prøver mindst 1 gang at komme med på bivuaktur, mens det går i vores børnehave. Når
vi er på bivuaktur, sover vi i åbne sheltere, og spiser under åben himmel rundt om bålet. Vi går
mange ture og er udenfor i den friske luft hele tiden. Vi er typisk af sted fra onsdag morgen, til
fredag
eftermiddag. Vi har valgt, at der kun er 8 børn og 2 voksne af sted ad gangen.
Vi har i børnehaven 2 kanoer, som ligger nede ved Holbæk Fjord. Dem bruger vi, når vind og vejr
tillader det. Der er selvfølgelig indkøbt redningsveste til både børn og voksne.
Det får du for pengene:
•

Åbningstid:
Mandag – torsdag kl. 6.20-17.00
Fredag kl. 6.20-16.40

•

Ingen lukke-uger.

•

4 dages koloni og 3 dages bivuaktur.
1 årlig teatertur

•

Ture ud af huset, samt bål på
legepladsen.

•

Rytmik/musik i kælderen.

•

Nærværende voksne = glade børn.

•

Mere medindflydelse på dit barns
hverdag.

Med venlig hilsen
Forældregruppen i Privatbørnehaven Lille Vestervang

