Venteliste
Private institutioner får ikke anvist børn fra den
centrale kommunale pladsanvisning. Hvis du ønsker en plads i institutionen, skal du derfor kontakte os og udfylde ansøgningsskema, som findes
på vores hjemmeside:
www.kvistgaardbornehus.dk, hvor du også kan
få mere at vide om børnehuset.
Du er altid velkommen til at kontakte os for et
besøg. Ring gerne i forvejen, så vi kan afsætte tid
til at vise dig rundt og fortælle om os.
Hos os er det muligt at få søskenderabat samt
fripladstilskud. Vi har mulighed for at få vejledning af støttekorpset i kommunen. De har talepædagoger, psykologer mm. til rådighed for institutionen samt familierne således at et barn med
særlige behov får den rette hjælp/støtte.
Legestue:
Hver den første mandag i måneden kl. 09.00-11.00
holder vi legestue i huset. Her er alle velkommen
som er på barsel. Vi ved, hvor vigtigt tryghed og
genkendelighed er for små børn. Vores erfaring
med legestuerne er, at børnene og deres forældre
bliver trykke og vender sig til huset.

Praktiske oplysninger:

Kvistgård Private Børnehus
Munkegårdsvej 1
3490 Kvistgård
8887 6970/5015 0138
 kvistgaardbh@live.dk
www.kvistgaardbornehus.dk
Opskrivning til børnehuset foregår via
ansøgningsskema til husets egen
Venteliste.
Åbningstider:
Mandag-fredag 07.00—17.00
Vi åbner gerne kl. 06.30 hvis der er behov
for dette.

Vi er en Natur
institution med
sans for
musik og leg.
Hos Kvistgård Private Børnehus
er du med til at skabe dit barns
hverdag.
Vi er en lille institution med
max 20 børnehavepladser og
12 vuggestuepladser.

Vi har masser af tid til at give børnene
kærlighed. Vi ved, at kærlighed i en
travl hverdag er vigtig.

Hvem er vi:
Kvistgård Private Børnehus er en lille integreret institution med en god normering, vi har max 12 vuggestuebørn og ca. 20 børnehave. Huset har den dejligste beliggenhed, med skoven i baghaven.
Vi er centralt beliggende i
Kvistgård i Helsingør
Kommune, tæt på Espergærde, Humlebæk og Fredensborg. Børnehuset er let
at komme til med offentlig
transport og bil, da vi ligger tæt placeret på helsingørmotorvejen.
Vi tilbyder:
Meget fokus på ude liv og rytmik.
Mange ture ud af huset.
Vi får et varmt økologisk måltid mad om dagen
En institution med begrænset lukkedage
5 dage om året.
Vores takster er:
Vuggestue: 3.500 kr. inkl. Bleer og varm mad
Børnehave: 2.350 kr. inkl. Varm mad
Vi kan tilbyde halvdagspladser 25 timer om ugen.
Kost:
Vi mener at en sund og varieret kost er altafgørende
for god trivsel for både børn og voksne. Derfor vægter vi det højt i hverdagen. Vi serverer 3 måltider
dagligt.

Huset indeholder:
Børnehaven indeholder 2 store stuer med små legekroge, med mulighed for at trække sig lidt tilbage i en stille
leg. Vuggestuen indeholder 2 store stuer og et separat
puslerum. Der lægges vægt på hygiejne og flere steder i
huset forefindes håndsprit, som er egnet til børn.
Der er en dejlig stor kælder med rum til musik og rytmik. Udendørs i den 1500 kvm. store have findes skønt
legestativ, forhindringsbane, masser af træer og separat vuggestue legeplads.
I en separat have findes der
en bålplads, hvor vi over
sommeren tilbringer meget
tid. Fra haven er der en
låge ud til et lille skov område, samtidig har vi den
store skov liggende i gå
afstand via lukket cykelsti.
Vi har lillenord, som kører
til Fredensborg , Snekkersten og Helsingør, så vi let kan komme på tur.
Den pædagogiske hverdag tager udgangspunkt i, at
børnene er ude mest muligt hver dag – enten i skoven
eller i haven. Der arbejdes bl.a. i temaer, hvor børnene
får mulighed for at fordybe sig særligt i et emne, samt
udvikle deres evne til koncentration, deres kreativitet,
deres fin og grov motorik.
Musikken fylder rigtig meget i huset. Vi synger og bruger instrumenter under hver samling. Vi har rytmik og
musik to gange om ugen.

Forældre samarbejde:
Alle børn trives bedst når de oplever samhørighed
imellem deres voksne og deres forældre. Vi prioriterer og værdsætter et tæt og engageret forældresamarbejde.
Institutionen er for hele familien. Vi har to arbejdsdage om året, hvor man kommer og hjælper i
det omfang man kan. Et fællesskab, hvor vi løfter i
flok.

Der vil blive afholdt forældresamtaler om barnets
udvikling og trivsel i institutionen efter behov, I
forældre, er altid er velkommen til, at spørge os til
råds når i oplever en udvikling hos barnet som kan
være svær.
Der bliver årligt holdt to forældremøder, og til efteråret er der valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen er sammensat af et flertal af forældre,
så gennem bestyrelses-repræsentanterne, har forældrene den optimale indflydelse.

