Fysiske rammer og beliggenhed
Børnehuset er ny renoveret og holdt i lyse,
venlige farver. I den rummelige garderobe
får hvert barn sin egen plads og en kasse til
skiftetøj. Der er nye toiletter i børnestørrelse,
skifteplads, en stor stue – og et dejligt stort
køkken alrum, der indbyder til kreative
aktiviteter, bagning eller historielæsning i
sofaen. Vi har et stort motorikrum, hvor vi kan
tumle og være vilde – og lave diverse
bevægelsesaktiviteter.
Udover vores egne skønne lokaler, har vi
mulighed for at gøre brug af skolens
faciliteter – f.eks. gymnastiksal, musiklokale,
billedkunst og legepladsen.
Nærmiljø
Nærmiljøet byder på rige
udfoldelsesmuligheder, Holbæk Fjord,
legepladsen for enden af vejen og Fælleden
ligger i gåafstand. Bussen holder kun 200 m.
fra børnehuset, hvilket giver gode muligheder
for ture ud af huset. Dette vil vi prioritere og
planlægge ind i vores månedsplaner.
Ude liv
Vi vægter udelivet højt – og er så vidt muligt
ude hver dag! Vi har vores egen legeplads
med bakke, legehuse, gynger, sandkasse,
diverse cykler, gravkøer mm. Her er der rig
mulighed for at udfolde sig motorisk. Vi vil
hellere lære børnene at begå sig – end at
udstede forbud og regler.

Morgensamling
Hver morgen holder vi fælles morgensamling
med sang, musik, rim og remser. Dette gør vi
bl.a. for at styrke fællesskabet i huset og for
at få en fælles start på dagen. Hver måned
holder vi en temauge, hvor der vil være fokus
på forskellige emner, som har relation til
læreplanstemaerne : Årets gang, eventyr,
demokrati, højtider, andre lande og kulturer,
kroppen o. lign.
Musik, leg og bevægelse
Udover den daglige morgensamling, vil der
være forskellige musikpædagogiske forløb –
særlig i vinterperioden. Her vil der være
masser af bevægelse, rytme-lære, dans,
instrumenter mm. Der vil også være drama –
og teaterforløb – og til dette vil vi bl.a.
benytte vores udendørs scene.
De pædagogiske læreplaner
I børnehuset arbejdes der målrettet med de
pædagogiske læreplaner. Dette gør vi bl.a.
ved vores morgensamlinger, men også i de
daglige aktiviteter.
Tilsyn
Det er Holbæk kommune, der fører tilsyn
med institutionen.

Velkommen til
Blomsterhaven
Andreasskolens børnehus

Børnehuset er åbent
Dagligt fra 06.30-17.00
Fredag fra 06.30-16.30
Vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter
Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, samt uge 29 og 30.

Blomsterhaven 1-7
4300 Holbæk
Tlf nummer: 20 429 329
www.andreasskolen.dk

Hvem er vi?
”Blomsterhaven” er et privat børnehus, godkendt af Holbæk kommune.
”Blomsterhaven” hører under Andreasskolen og bygger på samme kristne værdigrundlag som skolen.
Det vil derfor være naturligt at lære børnene de kristne værdier at kende, at tale med børnene om
Gud, fortælle dem om, hvorfor vi eksempelvis holder jul, påske og pinse og praktisere næstekærlighed i
ord og handling.
Værdigrundlaget har betydning for hele kulturen og børnesynet på stedet. Barnet ses som skabt af
Gud, elsket, ønsket og værdifuldt og fællesskabet vægtes højt.

Nøgleord :
"Anerkendelse, respekt, tillid, trivsel, nærvær, god
omgangstone og omgangsform, samt fokus på styrkesiderne"
Stimuli, Anerkendelse og struktur har alle
børn brug for.
Tryghed og nærvær
Vi ønsker et lille børnehus med
nærværende, engagerede
voksne, der tager ansvar for
trivslen i huset. Glade børn leger
og lærer bedst. Vi vil i et trygt og
overskueligt miljø give børnene en
god hverdag, hvor leg og læring
går hånd i hånd. Gennem de
pædagogiske aktiviteter ønsker vi
at skabe rum for børnenes trivsel
og udvikling.
Børnehuset er normeret til 40 børn
og vi modtager børn fra 2 ½ år
indtil skolestart.

Stimuli
Vi tilbyder et stimulerende miljø, der
indbyder til leg, læring, kreativitet og
fordybelse – og hvor det enkelte barn
får mulighed for at udfolde sig.
Anerkendelse
Anerkendelse er en nødvendighed for
at barnet kan udvikle sig fuldt ud.
Anerkendelse handler om at værdsætte
barnets individualitet. Vi ser barnet som
et selvstændigt og værdifuldt individ
med egne meninger og grænser. Det vil
vi gerne anerkende og respektere.
Struktur
Vi tilbyder en struktureret og forudsigelig
hverdag, der skaber tryghed og
sammenhæng for det enkelte barn.

Dagligdagen
06:30

Blomsterhaven åbner

07:00-07:30

Morgenmad

08:45

Formiddagsmad/frugt

09:00

Morgensamling

09:30

Leg og aktiviteter – se månedsplanen

11:15

Frokost

12:00

Middagslur for sovebørn –
leg/afslapning udendørs for de øvrige

14:00

Eftermiddagsmad/frugt og højtlæsning

14:30

Leg, aktiviteter og hygge

17:00

Blomsterhaven lukker
Fredage dog klokken 16 :30

