
Idegrundlag for Vorupør Fribørnehus 

 

Hvem er vi?  

Vorupør Fribørnehus er etableret på baggrund af en bred opbakning fra hele byens befolkning, 

erhvervsliv og foreninger. Vi ønsker et levende og aktivt lokalsamfund og mener, at et børnehus er 

en vigtig forudsætning herfor. Vi er derfor en stor alsidig og mangfoldig gruppe, der i fællesskab vil 

tage ansvar for driften af Vorupør Fribørnehus.   

 

Vorupør Fribørnehus modtager børn i alderen 0 – 6 år og er normeret til 15 vuggestuebørn og 25 

børnehavebørn.   

 

Vi har en ugentlig åbningstid på 52 timer.  

 

Fribørnehuset ligger centralt i Vorupør og vi har en dejlig stor legeplads med masser af albuerum og 

højt til himmelen. Vi har også en særskilt legeplads, hvor vuggestuen kan finde ro.   

 

Vi har egen madordning, så børnene får serveret sundt kost hver dag.  

Vorupør Fribørnehus daglige virke tager sit udgangspunkt i den gældende lovgivning for private 

dagtilbud og vi modtager samme tilskud fra kommunen som kommunens egne børnehaver. 

 

Vision 

Vorupør Fribørnehus vil være Danmarks bedste børnehus, som vil drage nytte af de unikke 

muligheder der ligger i, at vi er placeret midt i Nationalpark THY og Cold Hawaii. Vi vil derfor 

udnytte mulighederne ved stranden, havet, klitterne, havbadet, akvariet, det fremtidige 

Nationalparkcenter, byens legeplads, Førby Sø, skovene i nærområdet som næsten alle ligger inden 

for gåafstand for børneben. Vi lægger stor vægt på udeliv og den omkringliggende natur byder på 

utallige og alsidige muligheder for aktiviteter og udflugter. Vorupør Fribørnehus skal tilbyde 

aktiviteter, der fordrer det hele menneske. Børnene skal mødes med omsorg fra de voksne, som 

omgiver dem og ad denne vej opbygge den grundlæggende ballast - deres eget værd - som giver 

dem mod på videre udfoldelse.  



 

Værdigrundlag 

I Vorupør Fribørnehus ønsker vi at skabe et miljø præget af forpligtende fællesskab, åbenhed, 

respekt for hinanden, leg, udvikling og en anerkendende tilgang til børn og voksne. Vi vil have 

engagerede voksne, som vægter et godt læringsmiljø og hvor vi er aktive og nysgerrige sammen. Vi 

vil have børn, der oplever livsglæde, fordi de er i et fællesskab, hvor man tager hensyn og 

respekterer hinanden. Vi ønsker et hus fyldt med liv og engagement. Vi vil skabe en hyggelig og 

tryg hverdag, hvor børnene trives og værdier som nærvær, opmærksomhed, varme og respekt for 

børnenes forskellighed præger vores pædagogik overfor børnene. 

Vorupør Fribørnehus er også forældrenes institution. I fællesskab med personalet har vi ansvaret for 

at skabe de bedste rammer og muligheder for børn og voksne. Dette skal ske med tryghed og i tæt 

samarbejde mellem personalet, forældrene og børnene. Vi har en fælles opgave i at skabe det bedste 

miljø for vores børn – et miljø der kan give dem trivsel, udvikling og masser af plads til leg, læring 

og bevægelse. I vores Fribørnehus ønsker vi, at forældre og børn mødes af rammer, som skaber en 

tryg og hyggelig atmosfære. Afleverings- og afhentningsstunde skal der være tid til, og det er 

vigtigt for os, at hjemmet får viden om, hvad dagen er gået med. Dialogen mellem forældre, børn og 

voksne er præget af åbenhed og ærlighed, for at sikre den bedste mulige sammenhæng mellem 

institution og hjem.  

 

 


