Information
Naturbørnehaven Krabbely blev startet i 2008 i den bygning, Røde Kors tilbage
omkring 1960 byggede og startede den allerførste børnehave i Hirtshals. I
mange år her der være drevet kommunal børnehave på stedet. Kommunen
lukkede børnehaven i efteråret 2007, hvorefter den som en helt ny privat
børnehave åbnede i foråret 2008.
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1. Lovgrundlag
Naturbørnehaven Krabbely er godkendt af Hjørring kommune som privat børnehave og
vuggestue og drives i henhold til dagtilbudsloven § 19, stk. 4 og § 78 og 79.

2. Pladser
Vi har i alt 25 pladser med højest 8 vuggestuepladser.

3. Priser 2016
Børnehaveplads: 1679 kr. pr. måned.
(Der ydes søskenderabat. Økonomisk friplads kan ved ansøgning bevilges af
kommunen. Kost er ikke inkluderet i prisen.)
Vuggestueplads:
Normalpris: 2500 kr. pr. måned.
Rabatpris ved forældrenes egen pasning i ekstra ferieperioder*: 1750 kr.
*(De ekstra ferieperioder er: Uge 8, tre dage før påske, dagen efter Kr.
himmelfart og uge 42)
(Priser incl. kost og bleer. Der ydes søskenderabat. Økonomisk friplads kan ved
ansøgning bevilges af kommunen)
Priser reguleres i forhold til det kommunale tilskud

4. Åbningstider
Åbningstider er hverdage fra mandag til fredag fra klokken 06.00 – 18.00.
Institutionen holder lukket ugerne 29 og 30, den 24. december, ugen mellem jul
og nytår, grundlovsdag samt en kursusdag om året for personalet.
I ugerne 8 og 42, samt tre dage før påske, fredagen efter Kr. Himmelfart er der
lukket men nødåbent for børn, hvis begge forældre er på arbejde eller i skole.

5. Aktiviteter og den daglige og ugentlige rytme
Aktiviteterne i børnehaven er tilrettelagt i en naturlig rytme og afspejler
traditioner og årstidernes særpræg.
Daglige aktiviteter:
Kl. 06.00 Institutionen åbner. Morgenmad serveres indtil klokken 07.30.
Kl. 09.00 Samling med rim og remser som sprogstimulering.
Kl. 09.30 Formiddagsmad.
Kl. 10.00 Ugedagsaktivitet.
Kl. 11.30 Spisning.
Kl. 12.30 Eventyrfortælling.
Kl. 12.45 Fri leg i haven.
Kl. 14.00 Frugt og brød.
Ugedagsaktiviteter for børnehavebørn
Maling.
Dramatik og bevægelse.
Tur ud i naturen.
Natur og teknik
Bagning og modellering.

Ugedagsaktiviteter for vuggestuebørn:
Mandag: Tegning eller leg i haven.
Tirsdag: Legestue – besøg af dagplejebørn.
Onsdag: Tur ud i naturen
Torsdag: Gymnastik eller leg i haven.
Fredag: Bagning

6. Legetøjet
Legetøjet er nøje udvalgt og hovedsageligt fremstillet af naturmaterialer.
Legetøj hjemmefra må normalt ikke medbringes bortset fra sovedyr for de børn,
der sover middagssøvn. To dage om året ved majmarked og julebasar kan
børnene medbringe eget legetøj hjemmefra.

7. Maden
Maden er hovedsagelig økologisk og inkluderet i prisen for børn i vuggestuen.
Børnehavebørn kan tilmeldes madordning eller hver dag medbringe madpakke.
Madordningen gælder fire dage om ugen og koster pt. 296 kr. om måneden
inkl. frugt. Hver onsdag har alle børn, der skal på tur, madpakke og drikkedunk
med hjemmefra i rygsæk.

8. Forældrekonsultation
Forældrekonsultation afholdes i to
forældresamtaler aftales efter behov.
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9. Fælles forældremøder
Der afholdes to årlige fælles forældremøder.

10.

Syge børn

Syge børn kan ikke blive passet i børnehaven. Syge børn forstås som børn, der
smitter eller ikke kan deltage i den daglige rytme ude og inde.

11.

Forsikring

Børnehaven har ingen forsikring, der dækker børnenes private ejendele eller
skader, som børnene forvolder sig selv eller andre. Vi anbefaler forældrene at
tegne indbo-, ansvars og ulykkeforsikring.

12.

Børnehavens ledelse

Børnehavens ledelse består af:
A En Institutionsbestyrelse.
B En forældrebestyrelse.
C En leder
Leder: Marianne Martinsen.

13.

Personalet

Personalet består i øjeblikket af : Sanne, Tinne, Annette, Anne og Marianne.
Udover det faste personale kommer tømmeren Frede og reparerer legetøj og
inventar, og Mogens arbejder på kontoret.

