Brylle Børnehave
bliver privat
Vi er klar til at tage imod de første børn mandag den 4. august. Fredag den
1. august markeres og fejres indvielsen af den private børnehave i Brylle
med en reception for kommende børn, forældre og samarbejdspartnere.
Visionerne for den private Brylle Børnehave er at
skabe rammerne for et trygt og tillidsfuldt fællesskab med barnet i centrum, give det enkelte barn
mulighed for at blive den bedste version af sig selv
samt at skabe et harmonisk samarbejde med barnet og dets forældre og i fællesskab udleve vores
værdier.

Vi vil værne om:
• Børnene oplever nærværende voksne, som interesserer sig for barnet og værdsætter deres
tid sammen

Det er vigtigt for os at skabe et børneunivers med
hjemlig og varm atmosfære, hvor børnene føler sig
set, hørt og respekteret som den, de er.

• Børnene omgives af voksne, som ser mulig-

Hverdagen vil blive præget af nærværende voksne,
som sætter rammer for børnenes udvikling. Her skal
være rart at være, og i fællesskab skal der leges,
synges, danses, fortælles historier og være plads til
masser af udeliv.

• Via et trygt og tillidsfuldt fællesskab føler børne-

Alt dette vil afspejle sig i vores værdier og vores
motto:

Vi lever vores værdier

• Børnene møder voksne, som viser dem med-

følelse og anerkendelse

hederne og potentialet i det enkelte barn og
bidrager med en positiv indfaldsvinkel
ne sig trygge og respekterede og mærker at de
passer ind og er en del af en større helhed

• Bevægelse og leg er det faste daglige anker,

som bidrager til børnenes overskud, selvværd
og sammenhold

• Barnets forældre skal kunne se og mærke, at

vi er til stede. Det er en kernesag, at personalet
altid henvender sig til forældre og er imødekommende, i særdeleshed ved ”nye ansigter”.

I Brylle Børnehave bliver der plads til maksimalt 42
børn, men vi forventer, at vi skal være nogen færre.
I skrivende stund er der allerede forhåndstilsagn fra
22 børn i alle aldersgrupper.
Prisen for at få sit barn/sine børn passet i den ny
Brylle Børnehave bliver den samme som i det kommunale dagtilbud. Det glædelige er, at man i Brylle
Børnehave betaler for 12 måneder og derigennem
tilbydes en børnehave, der ikke holder lukket i sommerferien, men passer dine børn i deres vante omgivelser!
Det er væsentlig at understrege, at der i den private Brylle Børnehave er mulighed for at søge om
økonomisk friplads, samt at opnå søskenderabat også selv om bror eller søster skulle gå i kommunal
vuggestue, dagpleje, børnehave eller SFO.
Den geniale idé om en støtteforening til fordel for
børnehavens børn og personale lever videre i den
nye Brylle Børnehave. Dette er muligt gennem engagerede forældre og sponsorer fra vores lokale
erhvervsliv. Er man interesseret i at bidrage med
noget - stort som småt, alt har interesse - får man
naturligvis sit navn på vores hjemmeside og på en

flot tavle ved børnehaven. Vi planlægger at vil give
børnehaven og udendørs arealerne en kærlig hånd
i løbet af sommeren, så vi er helt klar til at slå
dørene op og tage imod børn og forældre mandag
den 4. august 2014.
Hvis du ønsker dit barn opskrevet til den nye
Brylle Børnehave, sender du blot en mail til
info@bryllebh.dk. Se desuden vores hjemmeside
www.bryllebh.dk samt vores gruppe ”BrylleBh”
på Facebook.
I Brylle Børnehave er vi også:
• Dem, som ikke vil være større, men nemme at
overskue
• Dem, som ligger et stenkast fra skolen
• Stedet hvor du kan parkere bilen samme sted,
uanset om du afleverer dit barn i skole eller i
børnehave
• Stedet hvor lillesøster i børnehaven kan vinke til
storebror på skolen
• Stedet, som ligger tæt på skovområde, stier og
idrætsbaner
Brylle Private Børnehave er beliggende på adressen Tobovej 43 A, 5690 Tommerup.

