
Privat selvejende integreret 
daginstitution i traditionsfyldt 

og historisk børnehus

Forældresamarbejde
I Galten Børnehave og Vuggestue er 
forældresamarbejdet vægtet højt. Vi har 
mindst et årligt forældremøde, med 
orientering om dagligdagen som ligger i 
september. På forældremødet finder 
valget til bestyrelsen sted. Da vi er en 
privatdrevet selvejende institution, er det 
i Galten Børnehave og Vuggestue 
forældrene, der vælges til bestyrelsen, 
der i samarbejde med den daglige ledelse 
har det samlede ansvar for børnehavens 
og vuggestuens drift. Vi er en non-profit 
organisation og vores vedtægter sikrer, at 
det altid er forældre der aktivt har børn i 
børnehaven eller vuggestuen, som til 
enhver tid har flertallet i bestyrelsen. 

Et socialt sted
I Galten Børnehave og Vuggestue lægger 
vi stor vægt på det sociale sammenhold 
og samarbejde. Derfor har vi mange 
sociale arrangementer som bl.a. 
forældremøder, forældrekaffe, fastelavn, 
sommerfest, julefest, bedsteforældredag, 
skovuge og overnatning i børnehaven.

Galten Børnehave og Vuggestue er 
for hele familien

Vi er Galten-Skovbys eneste 
forældredrevne børnehus - 

opskrivning sker kun via forsiden af 
www.galtenbornehave.dk



Vil du vide mere om Galten 
Børnehave og Vuggestue - alt fra 
børnehavens grundlæggende værdier og 
visioner til de praktiske daglige rutiner, 
så kom på besøg i huset og få en af vores 
flotte og informative bøger.

Priserne for både vuggestue og 
børnehave er naturligvis de samme som 
i kommunale institutioner. 

Find os på
www.galtenbornehave.dk

www.facebook.com/Galten.Bornehave.og
.Vuggestue

Nørregade 33 - overfor Galten Kirke.

På Facebook opdaterer vi vores side 
løbende med nyt fra stuerne - du kan 
også skrive til info@galtenbornehave.dk 
eller ringe på 69 13 22 40 - via trykselv 
kan du komme videre til 
bestyrelsesformand eller leder.

Fantasi og praksis
I fællesrummet er der mulighed for leg i 
større grupper, men også mulighed for at 
finde musikinstrumenter og motoriske 
redskaber frem eller samle alle børn 
omkring dukketeatret. Vores lerovn, hvor 
vi kan brænde vores lerkreationer, er 
også en af de ting vi sætter stor pris på, 
ligesom fordybelse ved tegninger og 
malerier er meget vigtigt for os.

Luft, vand, jord og ild
Udenfor er der have og legeplads. 
Børnene kan lege med jord, sand og vand 
- de kan gemme sig i huler og klatre i 
træer - balancere på træværk og 
eksperimentere med naturen. De kan 
tage en tur på cykler, gynge eller spille 
bold. På bålpladsen lærer de at omgås 
ild, når vi sammen laver popcorn og 
snobrød, pandekager, suppe og synger.

Lokalområdet
I øvrigt har huset en sådan beliggenhed, 
at vi har rig mulighed for at tage børnene 
med på opdagelse i nærmiljøet: skov, 
sportsplads, mose, gårde, biograf, 
bibliotek, klubben, i kirke og ud på 
cykeltur. Det hele er i gåafstand!

Skan QR koden fra 
din mobil/tablet 

for at se vores 
Facebook side.

100 års leg og læring
Galten Børnehave og Vuggestue har til 
huse i Galtens gamle skole, hvor selve 
bygningen har huset børn i over 100 år. I 
dag danner bygningen en hyggelig 
ramme for Lærkestuen, Svalestuen, 
Mejsestuen og Musvitstuen - i alt 40 
dejlige børnehavebørn, 19 vuggestuebørn 
og 12 voksne. Her er mange krinkelkroge 
og smårum, der er med til at give huset 
liv og atmosfære. Børnehaven er også en 
generationsbørnehave, idet flere af 
børnenes forældre og bedsteforældre har 
haft deres daglige gang her.

Maden og måltidets fællesskab
En af livsnerverne i huset er vores store 
køkken. Køkkenets indretning og 
placering gør det muligt for børnene at 
deltage i bl.a. bagning. Det fællesskab og 
samvær det giver at sætte sig til bordet og 
spise et måltid mad er noget, vi alle 
sætter stor pris på og nødigt vil undvære. 
En gang imellem går vi sammen i 
køkkenet med 
børnene  for at lave 
mad - eller laver 
mad udenfor over
 bål.
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