Informationsmateriale vedrørende Vorupør Fribørnehus.
Fri Børnehusets åbningstider er:
Mandag – torsdag: 6.10 – 16.40
Fredag: 6.10 – 16.10
Husk at give besked, hvis man ikke kommer inden 9.00
Lukkedage
Vi holder lukket på følgende tidspunkter:
•
•
•
•

Kristi himmelfartsdag og fredagen efter Kristi Himmelfart.
5/6 – Grundlovsdag.
Uge 29 og 30 i sommerferien. (evt. sammenpasning)
Mellem jul og nytår.

Det vil sige, at vi holder åbent i følgende ferier:
•
•
•
•

Uge 7 – Vinterferie.
mandag tirsdag onsdag før Påske.
Uge 42 – Efterårsferie.
Uge 27, 28, 31 og 32 i skolernes sommerferie.
Der vil evt. være sammenpasning i disse dage og ferier.

Grundlæggende dags- og ugerytme:
6.10 – 7.30
Morgenmad
8.00 – 9.00
Hyggeaktiviteter
9.00
Formiddagsfrugt/brød
9.15 – 11.00
Aktiviteter – så vidt muligt ude
11.00 – 12.00
Middagsmad – med hygge i grupperne
12.00
Evt. middagssøvn
12.00 – 14.00
Aktiviteter – så vidt muligt ude
14.00 – 14.15
Eftermiddagsfrugt/brød
14.15 – 16.40
Aktiviteter – så vidt muligt ude
Der skal gives besked til personalet, hvis man kommer senere/tidligere end normalt.
Aktiviteter ude af huset foregår normalt i tidsrummet 9.00 – 13.00, men kan variere.
Husk
Navn i tøj og sko.

Skiftetøj.
Ryd garderoben + evt. barnevogn om fredagen

Maden i børnehuset:
Alle måltider vil bestå af sundt og varieret kost. Som vil være tilpasset efter børnenes alder og
udvikling.
Måltider:
•
•
•
•

Morgenmad
Formiddagsfrugt
Middagsmad
Eftermiddagsfrugt

Der vil mindst være en dag i ugen med varm mad.
Ved fødselsdage og højtider, kan der afviges fra den normale kostplan, dog vil der altid være et
sundt alternativ.
Forældre er velkommen til selv at medbringe et supplement til et af måltiderne, på deres barns
fødselsdag. Dette kan ske efter aftale med personalet.
-Personale beskrivelse:
Kommer senere
-Kort om Vorupør Fribørnehus:
Vorupør Fribørnehus er en privat daginstitution i Thisted Kommune, bestående af både vuggestue
og børnehave. Børnehuset er beliggende i kystbyen Nørre Vorupør nær Nationalpark Thy.
Nørre Vorupør giver børnene rig mulighed for udfoldelse i en særdeles mangfoldig natur. Byen
rummer blandt andet havet, klitter, strand og skov.
I Vorupør Fribørnehus udnytter vi naturen og de mange andre muligheder, byen giver os. Vi har
blandt andet adgang til Nordsø Akvariet, byens legeplads og det nybyggede madpakkehus.
Bestyrelsen i Vorupør Fribørnehus:
• Formand: Louise Lindgaard Johansen
• Næstformand: Dorte Møller Borregaard
• Sekretær: Kristina Riis Kristensen
• Kasserer: Lise Østergård Kjeldbjerg
• Øvrige medlemmer: Jens Kristian Andersen, Flemming Yde Larsen og
Else Bisgaard Andersen.
• Suppleanter: Marianne Lykke Pedersen og Dorthe Nielsen
• Revisor: Elly Bjørn

-Info til forælder:
Informationer til forældrene vil blive sendt ud via mail, sms og Facebook.
-Beskrivelse af Vorupør Fri Børnehus støtteforening:
Støttegruppen består af: Ina Hyldahl, Marianne Lykke Pedersen, Jørgen Munk Andersen, Steffan
Andersen og Flemming Toftdal.
Støttegruppens formål og idéer, er at støtte økonomisk til ekstra projekter, og ikke til den daglige
drift/budget. Dvs. at hvis der er ønske om nyt legetøj, udflugter eller andre større projekter, som
Fribørnehuset ikke har økonomiske midler til, kan der "ansøges" om dette.
Den nuværende mål er kr. 100.000,- som de vil indsamle ved forskellige arrangementer og hos
støttemedlemmer.
Hvis der skal søges penge hjem fra fonde, er støttegruppen klar over, at de skal være en forening
med egen bestyrelse.
-Beskrivelse af kompensation ved ikke deltagelse i fælles arbejde:
Kommer senere

