
HVOR SKAL DIT BARN GÅ I BØRNEHAVE? 

BØRNEHAVEN LANDSBYHAVEN 
Terpsvej 5, 9440 Birkelse. Tlf.  29 48 07 25  

 

 
 

Børnehaven Landsbyhaven er en lille børnehave med glade børn, 
kreative aktiviteter, leg, fordybelse og oplevelser. 

Vi hjælper hinanden og giver plads til 
individuel aktivitet og spontanitet. 

Vi lægger vægt på, at vi alle passer godt på hinanden. 
 

 

                               
 
 



Hvem er vi: 
 
Børnehaven Landsbyhaven er en lille selvejende børnehave, beliggende lige midt i 
Birkelse tæt på skov og å. 
  
Børnene er fordelt på to stuer. Yngste gruppen, er den stue børnene bliver modtaget 
på, når de begynder i børnehaven. Yngste gruppen har lokaler i vores væksthus - den 
har egen gårdhave og legeplads. 
Senere flytter børnene op på Lilla stue, som har et stort og dejligt lokale med et helt 
særligt lys. Vi har et stort køkken, der også fungerer som opholdsrum for alle børn.  
Der er altid mulighed for, at børnene kan opholde sig i hele huset. 
Vores legeplads er opdelt i tre områder med rigtig mange træer, legeredskaber og 
hyggekroge. Vi betragter også den omkringliggende skov og byens anlæg med 
multibane som en integreret del af vores daglige legeområde. 
 I vores lokalområde er der mange udflugtsmål b.la. Ugleskoven, legepladsen i Ryaa, 
banestien til Søborg sø og Birkelse Naturfælled. Vi tager ofte på tur, gerne med vores 
cykler som transportmiddel. 
De ældste børn i børnehaven svømmer i Aabybro svømmehal. Det er en ugentlig 
begivenhed, som vi glæder os til. 
Musik har stor prioritet i vores børnehave. 
Alle børn reagerer på musik. De har en naturlig musikalsk udtrykslyst og glæde. De 
“synger” før de taler og “danser” før de går. Børn er med andre ord født med 
musikalske anlæg og forudsætninger for at tilegne sig musik. Børnene “gør det bare”, 
det med musikken. De synger, danser, klapper, spiller, laver rytmer, kommunikerer og 
efterligner al mulig lyd og sprog. Når vi fordyber os i musik med børnene, laver vi ikke 
blot en investering i børnenes musikalske kompetenceudvikling. Vi understøtter også 
deres generelle trivsel og udvikling, da musikalsk stimulering også styrker den sociale, 
sproglige, motoriske og sansemæssige udvikling. Musik og glæden herved er et mål i 
sig selv, men som et herligt “biprodukt” udvikler musik os som mennesker og styrker 
fællesskabsfølelsen. 
 Som en del af vores musik glæde, har vi et rigtig godt samarbejde med Birkelse 
plejecenter, hvor vi ofte kommer og laver sang og musik med beboerne.  
 
Læs meget mere på hjemmesiden, under vores læreplaner. 
 
 

”AT VÆRE MODIG 
ER AT GØRE NOGET 

MAN NÆSTEN 
IKKE TØR” 

 
 

                                                 



 
 
 

Det er Landsbyhavens mål: 
 

• at skabe et pædagogisk trygt miljø, hvor børnene er glade for at komme og 
hvor børn og voksne trives i en overskuelig hverdag 

• at skabe optimale udviklings- og udfoldelsesmuligheder ud fra vores 
kendskab til og erfaring med børn og de muligheder, vi har 

• at skabe et åbent og positivt forældre- personalesamarbejde med respekt for 
hinandens forskelligheder 

 

 
I Landsbyhaven har vi fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og 
læring.  
Vi er optaget af at være anerkendende voksne som ser og forstår det enkelte barn. Vi 
anerkender barnet som et ligeværdigt menneske, og vi opfatter barnet som aktivt 
lærende. 
Alle børn skal have et godt børneliv med optimale muligheder for læring og udvikling. 

 
Det er værdifuldt at: 

• Børnene er medskaber af egen læring og udvikling 

• Børn har brug for at blive set, hørt og forstået 

• At fokusere på barnets styrker og ikke på fejl og mangler 

• Børn indgår i relationer, der etableres gennem det nære og det forpligtigende 
fællesskab. 

• Børnenes oplevelser baseres på leg, spontane og tilrettelagte læringssituationer 

• Børnene oplever sig som en del af fællesskabet 

• Børnene bliver mødt positiv og anerkendende 

• Børnene møder et anerkendende læringsmiljø 

• Børnenes læring og udvikling udfordres med udgangspunkt i deres individuelle 
potentialer og forudsætninger 

• Børnenes sociale samspil understøttes gennem prioritering af nære relationer 

• Der er tæt samarbejde mellem børnehave og familie 
 
Det er vores målsætning at skabe et pædagogisk trygt miljø, hvor børnene er glade for 
at komme, og hvor børn og voksne trives i en overskuelig hverdag.  
Gennem vores målsætning er vi med til at skabe trygge og harmoniske børn og give 
børnene en spændende og oplevelsesrig barndom. En barndom der har sin egen 
værdi, hvor barnets leg, aktivitet og skabertrang er mål i sig selv. 

 

                       



                 

 

Priser: (2022) 
 
Heldagsplads Fra 6.00 til 17.00 – fredag til 16.30  1.944 kr. 
 
Formiddagsplads  Fra 6.00 til 12.30 1.107 kr. 
(32,5 timer) 
Feriekuffert pr. dag ældste barn 75 kr. 
 pr. dag yngre søskende 45 kr.  
Der betales i 11 mdr. – juli er betalingsfri. 
 
Vi har ikke lukkedage i Landsbyhaven. 
(Dog lukker vi den 31. januar og den 5. juni) 
 
Søskendetilskud og friplads. 
 
Forældre, der har børn i kommunal eller privat dagpleje, får søskende-tilskud for ældre 
børn i Landsbyhaven – når udgiften til dagplejen er den største. 
Søskendetilskud på en deltids- og en fuldtidsplads er forskellig fra kommune til 
kommune.  
For Jammerbugt Kommune er den p.t. 972.00 kr. for en fuldtidsplads. 
 
Der kan søges friplads til børnehavebørn i Landsbyhaven efter samme kriterier som for 
børn i kommunale og private børnehaver. Nærmere oplysninger herom kan fås hos 
Jammerbugt Kommunes Pladsanvisning, Hanne S. Jakobsen. 
 

Indmeldelse: 
 
Indmeldelse sker på følgende måde:  
Ring og aftal en tid, og kom på besøg. 
Vi byder på en kop kaffe, og rundvisning i Landsbyhaven. 
    
Derefter kan man aflevere indmeldelsesblanketten i børnehaven. Er der venteliste, vil I 
få det oplyst ved indmeldelsen. 
 
 Børnehavens tlf. 2480725 eller AnneMarie 61765988 
 
 
   

Kontakt oplysninger: 
Børnehaven Landsbyhaven 

Terpsvej 5, Birkelse 
9440 Aabybro 

Telefon: 29 48 07 25 
Pædagogisk leder AnneMarie Larsen 61765988 

 
Læs mere på: www.landsbyhaven.dk  

og følg os på Facebook. 

 

http://www.landsbyhaven.dk/

