
 

 

Skovsgård Børnehave er meget 

mere end denne lille folder. Har I lyst 

til at vide mere, så er I meget 

velkomne til at kontakte os. Vi er 

altid klar til, at tage en snak med jer 

om jeres overvejelser og hvad det 

vil sige at gå i Skovsgård Børnehave 

Ring til os på 

tlf. 72578440 
 

 

 
 

Skovsgård Børnehave 

Niels Juelsvej 1, Skovsgård 

9460  Brovst 

 
Du kan søge mere information fx pædagogiske læreplaner, 

om at være ny i børnehaven mv. på 

Skovsgaardbornehave.jammerbugt.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Skovsgård 

Børnehave 
 

En vidunderlig plet i 

Jammerbugt kommune 



 

 

 

 

 

Hvem er vi ? 

 

Skovsgård Børnehave er et dejligt sted hvor alle 

skal trives – børn, forældre og personale. Her 

bliver man mødt med et venligt: ”Hej og 

velkommen” og et ”Vi ses i morgen”… 

 

Børnehaven er indrettet med gode legesteder, 

men også med mulighed for at finde lidt ro.  

 

Vi har et fantastisk udeliv – der giver  os uanede 

muligheder for, at udfolde vores kreativitet, 

nysgerrighed og energi igennem det bedste i 

verden, nemlig LEGEN ! 

 

…så vi er ude hver  eneste dag – året rundt. Vi 

har en skøn legeplads, der er opbygget i flere 

niveauer. Her kan man kravle i træer, gynge helt 

op i himlen, sælge is fra Ishuset og gemme 

tæerne i sandkassen. Vi har et bålsted og en lille 

køkkenhave - og vi dyrker ting og sager som vi 

kan røre ved, dufte til og smage på.   

 

Her hos os skal du aldrig tænke på madpakke 

og frugtordning. Faktisk var vi den institution i 

Jammerbugt kommune, der var de allerførste til 

at indføre madordning. Vi får mad der er sundt 

og godt og giver kræfter til at lege og lære.   

 

 

 

Vi elsker at kigge på kryb og kravl, blomster og blade og 

få jord imellem neglene  

 

 

 



 

 

 

 

 

Det tror vi på 

 
 

 

• Vi tror på at mennesker har en værdi i sig selv – og 

store som små har en ”fortælling på hjertet, der har 

brug for at blive fortalt” 

 

• Børn skal opleve at blive set, hørt og accepteret 

som de børn de er. De skal have mulighed for at 

udvikle sig til hele mennesker med et godt 

selvværd 

 

• Vi tror på at børn vokser i fællesskabet med andre 

mennesker, knytter venskaber og udvikler sig ved, 

at være en del af fælleskabets kultur og 

traditioner, normer og værdier 

 

• Vi ønsker at så et spirende frø af bevidsthed 

omkring Natur, Dyr og Miljø hos børnene.  Vi ønsker 

at fremme deres nysgerrighed, interesse og ikke 

mindst etik omkring vores fælles sårbare natur.  

 

• Vi har modtaget ”Det grønne flag” for 10. Gang –

Det er Friluftrådets grønne mærkningsordning for 

institutioner der arbejder for en grønnere hverdag  

 

 

 
 

 

 

Børnene er inddelt i to basisgrupper; Larver (for de 3-4 

årige) og senere folder de sig ud som Sommerfugle (for de 

5-6 årige). For os en smuk og sigende betegnelse for det 

lille barns fysiske, følelsesmæssige og mentale udvikling 
 

 



 

 

 

 

 

 

Vores hverdag 

 
 

Vores hverdag skal være sjov, rar og tryg for 

børnene. Vi har faste rutiner, som fx samling i 

grupperne, fælleskab omkring måltiderne, Leg på 

legepladsen mv.  

 

Vi laver forskellige pædagogiske aktiviteter i 

grupperne og på tværs af dem – både planlagt 

som spontant. Vi arbejder med forskellige temaer 

året igennem og kreativiteten og forskelligheden 

er stor. Vi følger årets gang med traditioner og 

årstider.  

 

Vi holder fødselsdage for børnene i grupperne og 

indimellem tager vi på ture ud af huset fx på 

Svampetur til Fosdalen og til Naturlegepladsen i 

Tranum.  

 

Her hos os er de alle ”de voksne” gennemgående 

dagen igennem - og på den måde lærer både 

børn og voksne hinanden at kende. 

 

Vi ønsker at være et ”åbent hus”, hvor børn, 

forældre og personale sammen skaber en sjov, 

tryg og indholdsrigsrig børnehavetid. 

 

 

 

Børnehaven åbner klokken 6.15 på alle hverdage og 

lukker igen kl. 16.55 -  fredag lukker vi dog kl. 16.00 
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