Påklædning/Udeliv: Vejret er altid godt….hvis
børnene er klædt godt og praktisk på.
Året rundt medbringes regntøj – dette skal være,
så det kan komme uden på flyverdragten. Skiftetøj
skal ligge i barnets kasse eller på hylde over
rummet.
Vinter medbringes termosæt, 2 stk. flyverdragt,
ekstra trøje, 2 par luffer, 2 huer og vinterstøvler og
termostøvler. Endvidere er det er god ide med
uldent undertøj og gamacher.
Flere tynde lag er varmere end ét tykt lag.
Sommer medbringes bluse med lange ærmer,
kasket/hat. Børnene skal være smurt i solcreme
hjemmefra og børnehaven smører igen om
eftermiddagen.

kan følge børnehavens almindelige aktiviteter,
så er barnet ikke rask nok til at være i
børnehaven.
Forsikring: Børnehaven har ingen kollektiv
ulykkesforsikring, derfor skal I selv sørge for
jeres barn er dækket af en
heltidsulykkesforsikring.
Fødselsdage: I børnehaven vil vi gerne fejre
barnets fødselsdag. Vi siger også ja tak til en
invitation, hvis I vil invitere gruppen hjem til jer dog tager vi ikke ud af huset om fredagen. Man
har ikke mulighed for at invitere enkelte børn fra
andre grupper. Om man laver aftaler privat
blander vi os ikke i, bare afleveringer også
forbliver privat.
Slik, mad og penge må ikke medbringes.

Rygsæk: Hvert barn skal have en rygsæk med
mave-strop. Rygsækken skal kunne indeholde,
drikkedunk, regntøj – og navn på!
Husk: Hvis der er skiftetøj med hjem, skal der
sendes nyt med næste dag. Vådt overtøj tages
med hjem, så det er tørt til næste dag eller
tørreskabet kan benyttes – men husk det skal på
rummet næste morgen. DER SKAL RYDDES OP
PÅ BARNETS RUM HVER DAG, dvs. støvler/sko
sættes ind, tøj vendes så dit barn nemmere kan
tage det på og undgår klamme ærmer hvis det var
vådt dagen før!

TAK fordi du sætter navn i dit barns tøj
og på dit barns drikkedunk.

Sygdom: Børnehaven modtager ikke syge børn.
En god tommelfingerregel er: Hvis barnet ikke

Legetøj: må kun medbringes på legetøjsdag
(første fredag i måneden) Ligeledes skal rummet
og hylderne tømmes denne dag pga. rengøring
Opslag på døre: Vær venlig dagligt at se på
dørene og tavlen for ændringer eller andet.
Forældre er også velkommen til at bruge
opslagstavlen.
Tilskadekomst: Vi prøver først at få fat på jer,
ellers kører vi barnet til lægen.
Psykolog/talepædagog/fysioterapeut/
sundhedsplejerske: Her er de samme
muligheder som ved de øvrige institutioner i
kommunen.

Velkommen i
Naturbørnehaven
Helshagevej 14
97 96 23 45
info@hanstholmnaturbornehave.dk

Naturbørnehaven er udsprunget af Hanstholm
Friskole. Børnehaven arbejder efter de GrundtvigKoldske tanker og indgår i samarbejde med
Friskolen og vuggestuen.

Dagsplan:
6.15-8.00

Morgenmad. (gryn, grød,
havrefras, cornflakes og mælk)
Stilleaktiviteter.

Friskolebestyrelsen har den overordnede ledelse
af børnehaven og er juridisk ansvarlig for
børnehaven. I Naturbørnehaven har vi et
forældreråd, se medlemmerne på hjemmesiden.
Naturen er det centrale omdrejningspunkt.
Børnehavens hverdag tager udgangspunkt i
naturens og årets gang og det daglige udeliv
vægtes højt.
Børnehaven er normeret til 40 børn.
Ansatte
Inger Kathrine Elgaard – pædagog/leder
Malthe Tegtmejer - pæd. assistent/souschef
Nyansat - pædagog
Jane Jensen - pædagog
Elisa Sunesen - pædagogisk assistent
Ina Skytte – pædagogisk assistent
Berit Konge - pædagogmedhjælper
Flemming Graversen - pædagogmedhjælper
Karin Sørensen - pædagogmedhjælper
Roma Lemvig - madmor
Sebastian - eftermiddagsdreng
Sune - eftermiddagsdreng
Derudover har vi af og til praktikanter i huset – se
opslag over ansatte i garderoben.
Forældrebetaling: Naturbørnehaven opkræver
selv forældrebetalingen, som sker forud hver
måned i 11 måneder (juli måned er betalingsfri).
Udmeldelse sker direkte til børnehaven med én
måneds varsel til den 1. i måneden.

9.00-9.30

Formiddagsmad, her serveres
økologisk frugt/grønt og rugbrød.

9.30-13.30

Udeliv. Hver måned udleveres
en aktivitetsplan til de tre grupper:
Skovsere, Skovtrolde og
Naturpatrulje.

Ca. 12.00

Frokost: Se eksempel på
madordning på hjemmesiden.
Rengjort drikkedunk medbringes
hver dag og sættes fyldt med
vand i køleskabet i gruppens
kasse.

14.15

Børnehaven serverer økologisk
frugt/grønt og brød.

Friplads kan søges efter gældende regler.
Forældre skal selv henvende sig til kommunen
herom.
Søskenderabat beregnes og bevilges af Thisted
Kommune. Der er ligeledes søskenderabat til
Hanstholm Friskole, der gives rabat på
skoledelen – nærmere info HF.
Åbningstid
Mandag til torsdag fra kl. 6.15 til 16.30
Fredag fra kl. 6.15 til 16.00
Bringe/hente: Kommer barnet senere end kl.
9.00 og hentes inden kl. 13.00 aftales dette med
personalet.
Det er vigtigt, I siger farvel til en voksen, så vi
ved barnet er hentet. Børnene må ikke selv åbne
lågen.
Når I bringer og henter jeres barn er det rart, at I
har god tid, så barnet får en god start og
afslutning på dagen. Samtidig har vi mulighed
for at drøfte små og store ting med hinanden.
Det skal meddeles, hvis andre end forældrene
henter barnet.
Lukkedage:
Fredag efter Kr. himmelfartsdag
Grundlovsdag 5. juni
Uge 29 og 30.
24 december og mellem jul og nytår.

Kørsel: Ved opstart i børnehaven, beder vi jer
underskrive en samtykkeerklæring på at vi må
køre/cykle med jeres barn i vores private biler
eller børnehavens cykler. Sikkerhedsregler bliver
naturligvis overholdt når vi kører med jeres børn.
Ligeledes er der foto og ride tilladelse.
Bekymring: Har I nogen form for bekymring
eller spørgsmål, kontakt os altid eller
forældrerådet som kan ses på vores
hjemmeside

