Til forældre, som har skrevet deres barn op til den nye
private børnehave Lille Vestervang.

Vi syntes det er på tide at vi lige giver jer en opsummering på hvad det er
vi går og tumler med.
Først og fremmest skal vi hilse og sige at det ikke er en nem proces at
stable en institution på benene helt fra bunden, det er en tung
bureaukratisk proces som kræver enormt arbejde, men det har vi valgt at
se igennem fingre med og kæmpe alligevel, og det ser ud til at det
endelig er ved at bære frugt alt det hårde arbejde vi har lagt i det og det
er vi rigtig stolte og glade for.
På nuværende tidspunkt er vi der hvor Kommunen i byrådet skal
godkende at vi kan købe bygningen til fortsat drift af børnehaven. Der er
udarbejdet købsmateriale som meget snart bliver underskrevet når et par
formalier er på plads.
Vi har været lidt tilbageholdene med at komme med for meget info, da vi
ville være sikre på at det falder på plads så vi kan tilbyde jeres børn en
rigtig god børnehave som er 100% privat ejet. Men omvendt set mener vi
også at det er på tide at i bliver informeret om hvor fremskreden hele den
her proces efterhånden er, og det er langt.
Inden for kort tid vil vi sende en officiel tilmeldingsblanket ud til jer
forældre som allerede nu har skrevet jeres barn op til en plads i Lille
Vestervang.
I den kommende weekend har vi arrangeret en forældre arbejdsweekend
hvor vi pifter børnehaven lidt op til den kommende sommersæson, og I
skal være velkomne til at kigge forbi om søndagen d. 10 april og se vores
omgivelser.
Vi forventer selvfølgelig ikke at dukker op, med så kort varsel, det er også
bare for at give jer muligheden hvis nogen skulle være interesseret, og vi
vil også i nærmeste fremtid arrangere en åbent hus dag, hvor i og jeres
barn kan komme og se børnehaven og møde noget af det personale som
heldigvis fortsætter fra den gamle børnehave.

Lidt om vores gamle børnehave og den nye private børnehave.

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 indskrevet. 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.
I spisestuen kan børnene i løbet af dagen selv bestemme, hvornår de vil
spise. 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.
Vi synes også 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.
Én 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, de er gået ud af børnehaven.
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. Alle
born er sikret mindst en bivuaktur, I den tid de går på Lille Vestervang.
I børnehaven har vi to kano’er, liggende 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. Vi holder kun lukket på helligedage og dagen efter
Kristi himmelfartsdag.

• 4 dages koloni og 3 dages bivuaktur.
• En årlig teatertur
• Ture ud af huset, samt bål på legepladsen.
• Rytmik/musik i kælderen.
• Nærværende voksne = glade børn.
• Mere medindflydelse på dit barns hverdag.

I kan finde mere info på hjemmesiden
http://www.lillevestervang.dk

Med venlig hilsen
Forældregruppen i Privatbørnehaven Lille Vestervang

