
 

Velkommen til Poulstrup Børnehus 

 

 

Børnehuset er en del af Poulstrup friskole, Poulstrup Skolevej 1-3, 9760 Vrå.  

Beskrivelse af institutionen 

Børnehuset har fantastiske faciliteter, vi har til huse i en forholdsvis ny tilbygning til skolen. Vi 
råder over mange kvadratmeter, hvilket giver det enkelte barn optimale muligheder for ro og 
fordybelse i løbet af dagen.  

Tillige kan vi benytte os af skolens faciliteter såsom, mediatek, gymnastiksal, sløjd, 
hjemkundskab, musik osv. 

Børnehuset har egen legeplads som er beliggende helt op til skoven. 
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Beskrivelse af stuerne: 

Vi prioriterer at vuggestuebørnene har en rolig, tryg og forudsigelig hverdag. De har deres egen 
stue hvor der er plads til leg og fordybelse. Derforuden har de mulighed for at lege med de lidt 
større børn, i stuen ved siden af, når de er klar til det. 

Pt. har vi en stor gruppe af de yngste børnehavebørn, de er fordelt på 2 stuer, hvoraf den ene 
grænser op til Vuggestuen.  Hver torsdag har vi besøg af de private dagplejere, de benytter det 
midterste rum, så de bliver en del af både Larverne og Myretuen.  

Derudover har vi 2 stuer som ligger i den anden ende af alrummet: Den ene stue er Storkereden 
hvor de mellemste børn hører til og Skovtroldene, hvor de ældste børn er. Derudover har vi et  

 

 

 

 

 

 

 

meget stort alrum, som er hjertet i Børnehuset. Desuden har vi et soverum, hvor de børn der 
har behov for det, får en middagslur. Her har de deres egen madras, pude og tæppe. På andre 
tidspunkter af dagen bruges rummet til tumlelege/sanglege osv. 

Barnets mappe: 

Alle børn får deres egen mappe. I får den med hjem den dag I er på besøg i 
vuggestuen/børnehaven. Her kan I sætte billeder ind, og skrive lidt om barnet fx: Hvad gør mig 
glad? Hvad vil jeg gerne lege med? Hvad interesserer mig? Hvad er jeg  god til osv. Mappen 
afleveres i børnehuset efterfølgende, og så vil den blive opdateret løbende. Der vil være 
beskrivelser og billeder af, børnenes aktiviteter, læringshistorier mm. Den står fremme  og I er 
meget velkomne til at kigge i den. 
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Primærpædagog: 

Hvert barn har en primær pædagog tilknyttet. Det er den pædagog der har ansvaret for at skrive 
og holde samtaler omkring barnets udvikling. Derudover kan I som forældre henvende jer til 
alle i huset, da medarbejderne har et godt kendskab til alle børn. 

Nyhedsbreve/informationer: 

Kristian laver et ugentligt nyhedsbrev for skolen og Børnehuset. Nyhedsbrevet indeholder 
oplysninger om ugen der lige er gået og hvad der er planlagt fremover. Han skriver også hvilke 
nye børn der begynder i Børnehuset og skolen. Der står også praktiske ting som; husk vi skal på 
tur på onsdag eller fx. information om forældredage. 
Nyhedsbrevet sendes på mail. Alle børn og forældre får en 
poulstrupfrimail, når de begynder på Poulstrup Friskole og 
Børnehus. 

Hverdagen: 

Morgenmad fra kl. 6.30 til 7.30 

Brød og frugt fra kl. 9.00 til 9.30 

Middagsmad ca. fra 11.50 til 12.30  

Eftermiddagsmad: ca.kl. 14.30- 15.00 

 

Børnehuset tilbyder morgenmad til de børn der møder ind, inden kl. 7.30. Nogle gange har vi 
også maddage, eller projekter som fx.: “Fra jord til bord”, julefrokoster osv. Disse står 
Børnehaven for økonomisk, da det er en del af vores aktiviteter og de danner grundlag for 
børnenes pædagogiske læring. 

Derudover er der indført frugtordning i børnehaven. Det betyder at der serveres brød og frugt, 
hver formiddag og eftermiddag. Frugten vil overvejende være økologisk eller dansk, brødet kan 
være rugbrød, grove boller, pølsehorn mm. Frugtordningen er obligatorisk og der betales et 
beløb på 100 kr om måneden. Kontonummer: 7360 1669598 
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Middagssøvn: 

Vuggestuebørnene sover ude eller i krybberummet. Vi stiller krybber til rådighed. Og som før 
omtalt sover de børnehavebørn der har behov for middagssøvn, inde i soverummet. De 
resterende børn holder en lille siesta stund på stuen. 

Bleer: 

Vuggestuebørn får bleer i institutionen. 

Børnehavebørn skal selv have bleer med. 

Udeliv: 

Vi prioriterer udelivet højt, derfor kommer alle børn ud, mindst en gang om dagen, og ofte flere 
gange. Derfor er det også meget vigtigt at børnene har masser af udetøj med. Om vinteren 
gerne 2 flyverdragter eller 1 flyverdragt og et sæt termotøj og et sæt regntøj. Hellere for meget 
end for lidt. Vi laver mange udendørs aktiviteter, som fx: udeværksted, bål, skovture og ture 
rundt i lokalområdet.  

HUSK navn i børnenes tøj. 

Om sommeren, hvor solen står højt på himlen, sikrer vi enten at børnene opholder sig i 
skyggen, eller leger inde lige over middag. 

Solcreme: 

I sommerperioden skal alle børn være smurt med solcreme hjemmefra om morgenen, vi smører 
dem over middag. Har I glemt det en dag, giv personalet besked, så vi sikrer barnet bliver smurt. 

Goddag og farvel: 

De børn der kommer tidlig morgen, mens der serveres morgenmad, afleveres inde ved bordet 
og vinker derfra. 

Børn der kommer senere vinker fra vores faste vinke plads ved siden af glasdøren. 

For at gøre afskeden nemmere for børnene , prioriterer vi at alle personaler bruger samme vinke 
metode. 

Såfremt dit barn har specielle behov i forhold til at sige farvel, er det derfor vigtigt at I forældre 
tager kontakt til personalet og beder om hjælpen. 
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Garderoben: 

Myretuen har garderobe, lige før indgangen til børnehuset.  

Vuggestuen, mellemgruppen og ældste børnene har garderobe lige indenfor indgangen til 
børnehuset. 

Legetøjsdage: 

Alle mandage i ulige uger, må børnene have et stykke legetøj med i Børnehaven 

Sygdom: 

Hvis barnet bliver syg eller kommer til skade, vil I blive kontaktet hurtigst muligt, så vi kan aftale 
det videre forløb.  

I må gerne sende sms, hvis barnet er syg og bliver hjemme 71997147 

Hvornår er barnet rask, efter sygdom: 

Barnet er raskt, når der er ikke er smitterisiko, og når barnet kan deltage i Børnehusets inde- og 
ude aktiviteter. 

Medicin: 

Personalet vil gerne give barnet medicin eller cremer, når det er lægeordineret i forbindelse 
med kronisk sygdom fx: astma, eksem eller sukkersyge. 

Al medicin der medbringes i Børnehuset, skal have barnets navn og doseringsanvisning uden 
på pakken.  

Allergi: 

Hvis jeres barn lider af allergi, fx overfor dyr, er det vigtigt I giver besked. På sigt ønsker vi  os 
dyr i institutionen, da vi mener, de har stor indflydelse på børns læring og tålmodighed.  Har 
nogle brug for specielle fødevarer fx. lactosefri mælk, skal I selv medbringe dette.  
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Fødselsdag: 

Vi vil gerne fejre barnets fødselsdag i Børnehuset. Vi aftaler på forhånd, hvilken dag det skal 
være, da nogle børn holder fri på selve dagen.  

Når dagen er bestemt, vælger fødselsdagsbarnet hvilket barn, der må hjælpe med at anrette 
den valgte menu. Fx: Frugt eller boller. Vi bager enten bollerne på forhånd eller på selve dagen, 
barnet og den valgte hjælper, vælger glasur farve og lægger det på. Nogle vil gerne have noget 
med hjemmefra, når de har fødselsdag. Det må de gerne, såfremt det er boller, gerne grove, 
pølsehorn eller andet. Vi spiser altid vores madpakker først, og fødselsdagsmenuen bliver 
serveret som en dejlig dessert. Fødselsdagsbarnet deler menuen rundt. Vi synger 
fødselsdagssang, råber hurra og barnet får en lille gave. Forældre er velkomne til at deltage i 
festlighederne, så sig endelig til.  

Samarbejdet med skolen: 

Hver morgen er der fælles morgensang i skolens aula. Børnene fra Børnehuset får tilbudt at 
deltage, såfremt de har lyst.  

I løbet af skoleåret, vil friskolen og børnehusets ældste grupper arbejde sammen med 
skoleeleverne om et fælles tema. På den måde bliver der skabt et fællesskab på tværs af alder.  

Forældresamtaler: 

Der holdes en samtale når barnet har gået i vuggestue/ børnehuset i 3 måneder. Herefter 
tilbydes en samtale om året.  

Hvis I/vi vurderer at der er behov for et flere møder, aftales det mellem forældre og pædagogen.  

Forældremøder: 

Der afholdes mindst 2 årlige forældremøder. Hvoraf det ene er med valg til Børnehus 
bestyrelsen. 

Børnehusets bestyrelse: 

Forældrerepræsentanter: 

Formand Stine Thomsen, Næstformand Mette Rishøj Jensen, medlem Tabita Rughave Birkbak, 
suppleant Karina Nielsen, suppleant Kristina Stønbach Pedersen,  

Medarbejderrepræsentanter: 
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Karen Risborg og Ida Brix. Suppleant Birgitte Bang Andersen. 

Praktiske oplysninger: 

Priser for 2016: 

1 heldagsplads i vuggestuen koster 2490 kr. pr. måned 

1 deltidsplads* i vuggestuen koster 1720 kr. pr. måned 

*deltidsplads fra 7.45 - 12.45 hver dag 

1 heldagsplads i børnehaven koster 1485 kr. pr. måned 

1 deltidsplads* i børnehaven koster 960 kr. pr. måned 

*deltidsplads fra 7.45 - 12.45 hver dag,  

(Juli måned er betalingsfri) 

Åbningstider: 

Mandag til torsdag 06.30 - 16.30 
Fredag 06.30 - 16.00 
Hvis I grundet arbejdstider har brug for udvidet åbningstid, henvend jer på kontoret. 

Fripladstilskud: 

Der kan søges om fripladstilskud i henhold til gældende kommunale regler. For yderligere 
information klik her. Vær opmærksom på at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med 
tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder 
  
Søskenderabat: 
Der kan opnås søskenderabat, hvis der er søskende i vuggestue og børnehave. 
Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. 
Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn 
med ophold i hjemmet. 
Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af 
forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. 
For yderligere information klik her. 
 
 
 

 

 

Poulstrup Skolevej 1-3, 9760 Vrå| poulstrupfri.net | info@poulstrupfri.net | 71997103 

http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Dagtilbud/Dagpleje-og-Vuggestuer/Tilskud-og-friplads.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Dagtilbud/Dagpleje-og-Vuggestuer/Tilskud-og-friplads.aspx
http://poulstrupfri.net/index.html


 

Ferie: 
Vuggestue/børnehuset har åbent i alle ferier. Dog skal det enkelte barn holde ferie i mindst 2 
uger i sommerferien, samt 2 uger i løbet af året, for at opnå betalingsfri måned i juli.  

Opskrivning og udmeldelse: 
Når jeres barn er født, vil det være en god ide´, hvis i snarest herefter skriver jeres barn op. 
Indmeldelses blanket kan hentes på kontoret, eller downloades fra hjemmesiden. Jeres barn 
kan starte i vuggestue efter barnet er fyldt 6 måneder (24 uger).  
 
 
Barnet flytter fra vuggestue til Børnehuset når de er 2.10 år gamle. Ønsker I som forældre at 
barnet bliver i Vuggestuen til det er 3 år gammel, tilgodeser vi dette mod fortsat betaling af 
vuggestueplads.  
 
Indmeldelse:  
Indmeldelse kan ske via hjemmesiden, eller ved at hente en indmeldelsesblanket på kontoret. 
Gerne i god tid inden opstart, så barnet får de bedst mulige vilkår for en tryg og positiv 
oplevelse. Vi vil også gerne sørge for, at de børn der går i Børnehuset og deres forældre, er 
informeret, og klar til at byde nye børn og forældre velkomne i huset. 
 
Udmeldelse: 
Kan ske skriftligt med 1 måneds varsel, inden den 1. i hver måned. 

Kontakt og yderligere oplysninger: 

Mail: info@poulstrupfri.net, hjemmeside http://poulstrupfri.net, facebook 
www.facebook.com/Poulstrupfri  

Telefon: 

Poulstrup friskole og Børnehus 71997103 

Skoleleder: Kristian Bertelsen 71994145 

Afdelingsleder: Karen K. Risborg 71994146 

Børnehuset: 71994147, send gerne SMS ved fridage/ sygdom. 

SFO 71994148,send gerne SMS ved fridage/ sygdom. 
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