
 

 

 
- det summer i Oksenvad... 

 
Præsentation af Brumbassen 
Børnehaven Brumbassen er beliggende i Oksenvads gamle skolebygning og har således 
masser af plads og råderum. (Bygningen bliver i eftermiddags- og aftentimerne benyttet af 
sognets foreninger og klubber). 
Vi har eksisteret som børnehave siden 1989 og har til huse på 1. sal. Vi gør brug af faciliteter 
som stor naturlegeplads, gymnastiksal og værksted. 
Brumbassen er en børnehave med børn i alderen 2,9 til 6 år, vi har vippenormering og i 2007 
er vores vippe på 21 børn. 
 

 

 
 
 

Forældrebestyrelsens målsætning 
Vort mål er at  børnene i institutionen påvirkes til sunde vaner gennem læring om kost og 
brug af kroppen gennem mest mulig motion og motoriske lege i samspil med naturen. Vore 
gennemgående temaer er natur, kost og motorik. 
 
Den pædagogiske målsætning 
- I samarbejde med forældrene vil vi skabe et trygt og udviklende miljø, hvor børnene er glade 
for at være. 
- Børnene skal føle sig accepterede og der skal være plads til fantasi og udfoldelse. Glæde og 
samvær for børn og voksne er vigtige nøgleord. 
- Der skal være plads og tid til at børnene kan lege. Plads til forskelligheder! 
- De voksne skal være garanter for, at alle børn trives og udvikler sig alsidigt. 
- Vi lægger vægt på aktiviteter og leg i naturen. 
- Kontakten til forældrene vægtes meget højt, idet det er altafgørende for børnenes trivsel at 
alle er glade for og kan acceptere Brumbassens dagligdag. 
 
Legepladsen 
Brumbassen har en stor og dejlig naturlegeplads. Der er cykel- og mooncarbaner med 
pukkelpister og "veje" med trafikskilte og hajtænder. Der er stor sandkasse, gynger, bålplads, 
flintstone-biler og træheste. Vi har også en kano, tipier og fede klatretræer, samt et hav af 
gemmesteder og mulighed for at lege i fred. 
Legepladsen er lavet sammen med forældrene og vi arbejder stadig på at videreudvikle og 
forbedre den. 



 

 

 

 
Forældresamarbejde 
Det er vigtigt at skabe et sted som alle føler et tilhørsforhold til, -både børn, forældre og 
personale. 
Forældre og personale skal mødes som ligeværdige. Det skal være sådan at vi tænker: -vi skal 
hen i vores børnehave. Vi har alle noget vigtigt at bidrage med. 
Her er humoren ikke uvæsentlig, den er med til at skabe en positiv og god stemning. 
 
Børnehavens åbningstider 
Mandag til torsdag kl. 6.30 - 16.30 
Fredag kl. 6.30 - 15.30 
 
I Brumbassen arbejder 
Leder Hanne Holm 
Souschef Mona B. Petersen 
Pædagogmedhjælper Hanne Aagaard 
Vikar Gitte Henriksen og Alis Poulsen 
 
Desuden har vi medarbejdere som enten er under uddannelse, i jobtræning eller lign. 
 

 
 
I forældrebestyrelsen er 
Formand Charlotte Holm - 20 23 98 48 
Næstformand Joan Silberbauer 
Sekretær Henriette Henriksen 
PR Ole Aalling 
Lisbeth Moesgaard 
 
Interesseret? 
Har Du lyst til at se/høre mere om vores børnehave er du naturligvis velkommen til at besøge 
os i åbningstiden. Det kan måske være en god ide at aftale tidspunkt, da vi meget nemt kan 
være ude af huset på fx. udflugt eller i biografen eller i teater eller på gårdbesøg eller....... 
Du kan også besøge os på vores blog på internettet på adressen: 
www.brumbassernesblog.blogspot.com.  
 
Vi glæder os til at se dig og dit barn! 
 



 

 

Med venlig hilsen og på gensyn 
 

Børnehaven Brumbassen 
Østerlindetvej 5, Oksenvad 

6560 Sommersted 
Tlf.nr. 74 50 43 61 


