Børnene må selv vælge, om de vil være inde
eller ude på legepladsen. Der skal altid være
mindst 1 voksen tilstede på legepladsen, hvis
børnene vælger at være udenfor.
Børnene kan også selv vælge, om de vil være
på værkstedet, og hvor længe og hvor ofte de
vil være der. På den måde kan børnene
gennem et længere forløb have mulighed for,
at fordybe sig i et projekt i samråd med de
voksne, hvis det er det de ønsker.
Der er altid en voksen tilknyttet garderoben
og toilettet. Det synes vi er smart fordi de
voksne, der har andre funktioner, ikke skal
afbryde det, de er i gang med, hver gang et
barn skal have hjælp på toilettet, skiftet tøj osv.

Hvis du er interesseret så
kontakt os

Privatbørnehaven Lille Vestervang

Kontaktperson
Thomas Porsmose
Tlf.: 31 75 32 58
e-mail: thomas@lillevestervang.dk

www.lillevestervang.dk

HVAD FÅR DU FOR
PENGENE?


Ingen lukke uger.



Åbningstid:
o

mandag – torsdag kl. 6.20-17.00

o

fredag kl. 6.20-16.40

o

længere åbningstid end
Holbæks kommunale
børnehaver



Taksten ligger tæt op ad Holbæk
Kommunes takster



4 dages koloni og 3 dages bivuak tur.



Ture ud af huset, samt bål på
legepladsen.



Rytmik/musik i kælderen.



Nærværende voksne = glade børn.



Mere medindflydelse på dit barns
hverdag.
Privatbørnehaven Lille Vestervang
Blommevej 1, Allerup
4300 Holbæk

- NÆRVÆR
- SELVVÆRD
- OG TRYGGE BØRN

Velkommen til

Privatbørnehaven
Lille Vestervang

En oase for børn

HVEM ER VI?
Privatbørnehaven Lille Vestervang er en privat
børnehave, som forventes oprettet i sommeren
2011. Børnehaven har dog eksisteret som
kommunal børnehave i 38 år.

Vi har plads til 46 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 børnehaven har vi ansat 1 leder, 4 pædagoger
og 1 pædagogmedhjælper.
I perioder kan vi også have studerende, samt
personer i løntilskud tilknyttet børnehaven.

VORES
FRILUFTSLIV!

Vi er i Privatbørnehaven Lille Vestervang
tilknyttet ”Grønne Spire”, som hjælper os med
ny inspiration og uddannelse af personalet ifht.
friluftslivet.

Koloni: 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.

VORES HVERDAG!

Bivuaktur: Jeres børn prøver mindst 1 gang at
komme med på bivuak tur, mens det går i
vores børnehave. Vi er af sted i 2 nætter, sover
i åbne sheltere, og spiser under åben himmel
rundt om bålet. Vi går mange ture og er
udenfor i den friske luft hele tiden. Det giver
børnene en helt unik oplevelse, af at være tæt
på naturen, og der er god tid til at hygge i en
lille gruppe. Vi har valgt, at der kun er 8 børn
og 2 voksne af sted ad gangen.

Vores Kanoer: 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.

I Privatbørnehaven Lille Vestervang, har vi
valgt at være funktionsopdelt 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.
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 sikre 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.
Den voksne som sidder med ved bordet har
mere tid til de enkelte børn. 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.

