FUND Børnehave
Sammenhænge
På FUND ønsker vi at skabe sammenhæng mellem dagtilbud og friskolen, og vi opretter
derfor FUND Børnehave. Børnehaven bygger på de samme værdier og pædagogik som
friskolen.
FUND Friskole er prøve- og karakterfri, og læreplanen for FUND Børnehave gør op med
ambitionerne om så tidligt som muligt at have fokus på lærdom via læringsmål, tal og
bogstaver.
Det understøttes af det nye overordnede mål for de pædagogiske læreplaner, der
beskriver hvorledes man skaber læringsmiljøer, der understøtter og drager omsorg for
alle børns dannelse, læring, trivsel og udvikling.
Pædagogisk fokus
I FUND Børnehave har vi foruden det pædagogiske fokus fra vores friskole, ligeledes
opmærksomheden rettet mod:
• Hverdagens rutiner
FORDI: Det er af stor betydning for børnene, at de voksne vægter rutinernes betydning.
Børnene på FUND skal inddrages og være med i det hele for at skabe meningsfuldhed.
• Børnefællesskaber
FORDI: Børn er i kroppen, og den er det største drive for alle børns væren til i livet.
Kroppen skal tænkes ind i alle de ting vi laver og måden vi indretter os på. Så når vi
udforsker eksempelvis kunst sidder vi ikke ved et bord og maler - men maler med
næsen eller på et lærred under bordet.
• Legen
FORDI: Leg er fuldstændig central for børns udvikling - leg gør os robuste, kreative,
nysgerrige, innovative og sociale. I fri leg udvikler man for eksempel ægte initiativ,
ansvarlighed, passion, udholdenhed, impulskontrol, sociale grænser, risikotolerance og
opfindsomhed.
På FUND tror vi derfor på, at leg er det vigtigste i livet efter mad, drikke og kærlighed.

• Forældreinddragelse
FORDI: Vi arbejder sammen om hele barnet - når noget driller i børnehaven, så
undersøger vi sammen med forældrene, om I kender udfordringen hjemme og
omvendt.
Vi henviser i øvrigt til FUNDs pædagogiske læreplan på fundfriskole.dk.
Det praktiske
Normering: 6,3 børn pr. pædagogisk ansat
Pris: 2.600 kr. (indeksreguleres hver januar måned)
Økologisk mad hele dagen er inkluderet i prisen
Åbningstider:
• Mandag-tirsdag kl. 06.30-16.45
• Fredag kl. 06.30-16.30
Børnehaven nyindrettes på Enggade 15 i stueetagen, og legeplads lige udenfor døren.
Vi bruger byen, skoven og stranden som en del af vores univers.
Det siges, at det tager en landsby at opdrage et barn. Det er ikke kun er den enkelte
families putteritualer, højtlæsning og stimulerende leg, der kan dreje det enkelte barns
livsbane, men derimod hele landsbyens virvar af børn og voksne.

VELKOMMEN TIL FUND BØRNEUNIVERS - EN LANDSBY AF BØRN OG VOKSNE

