Grønnegårds Allé 2
5300 Kerteminde
Hovedtelefon: 65 15 17 25
E mail: balders-hus@kerteminde.dk
Hjemmeside: www.bhbalder.dk
Åbningstider:
• Mandag – torsdag:
6.30 – 16.45
• Fredag:
6.30 – 15.30

Velkommen til Balders Hus
Velkommen til vores vuggestue og børnehave.
I Balders Hus har vi 22 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og ca. 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år.
Balders Hus er beliggende i den vestlige del af Kerteminde med Strandgården som nærmeste nabo.
Vi bor tæt ved åbne marker, - og fjorden med dens herlige muligheder ligger også tæt på os. – Vi
har 1,5 km til stranden og bussen holder næsten lige udenfor døren.
Vores legeplads er rigtig dejlig, der er opdelt i to områder, et område, der er vuggestuens, og hvor
børnehavebørnene skal tage mere hensyn til de små.
Vi har ikke så meget legetøj udenfor, men gynger, sandkasser, bålplads og en rutchebane, - og herlige bakker til at trille ned ad. – Legepladsen er stor og der er rigtig meget græs, her spiller vi fodbold og ligger bare og daser, nyder livet og plukker små blomster og finder mariehøns og bænkebiddere.
Vi er meget ude, og vi kan li’ det.
Vi har kun få regler, som alle såvel børn som voksne skal tage hensyn til, - og vi respekterer hinandens forskelligheder.
I vores dagligdag forsøger vi at være så grønne som muligt. Køber økologisk mælk og mad i den
udstrækning, der er mulighed for det.
Vi sorterer affald, - vi forsøger at købe miljøvenlige materialer. – Vi lærer børnene at spare på ressourcerne, - slukke lyset, lukke køleskabet, lukke døre, - helst ikke bruge stanniol o.s.v.
I Balders Hus er alle vores børn, særlige, vi har også nogle børn som er særlig, særlige, - det er
børn, som nogle gange skal skærmes lidt fra den store gruppe, - det er nogle herlige unger, - der
ligesom alle andre børn har brug for fællesskaber, - hvor de kan føle sig betydningsfulde, - hvor de
har en hovedrolle, - og hvor de er med i et fællesskab med andre børn, - jamen de er bare en ressource for os alle sammen, - vi er alle forskellige, - der er brug for os alle i et fællesskab, - hvor
hver enkelt bidrager med noget forskelligt, og ingen kan undværes. – Alle vores børn betragter vi
som en enorm ressource, - de er til gavn for hvert enkelt barn og voksen, - det handler for os om at
matche mangfoldigheden i det samfund, som vi lever i.

Den korte historie om Balder
Balder er en af de nordiske guder, han er guden for forår, - lys og glæde, han er guden for skønhed
og retfærdighed.
Ulykkeligvis blev Balder dræbt af en mistelten. Det var slangen Loke, der fik Balders blinde bror
Høder til, uden at han anede uråd, at kaste en mistelten lige i hjertet på Balder, så han døde.
Der går en tid og gudernes og verdens undergang nærmer sig, - det er Ragnarok og alting forsvinder ned i et stort sort hul.
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Efter natten kommer en strålende morgen. Jorden genopstår af havet, - fuldstændig grøn, - hvor
der tidligere var ufrugtbare bjerge og sten, - er nu frugtbare grønne marker. Guderne er vågne, og Balder er hos dem igen.
Så kommer den mægtige Fimbul-Tyr, - han samler alt det gode i ”Gimle”, vi kalder det: Balders
Hus.
Her skal det blive til evig tid, - og nyde glæden, - det er også her at alle de overlevende aser mødtes efter Ragnarok.

Tværfaglige samarbejdspartnere
I Balders Hus er vi så heldige at have eksterne samarbejdspartnere, som kommer fast i huset.
•
•
•
•
•
•
•

Susan Nielsen, tværfaglig konsulent, er her hver 2. tirsdag fra kl. 12-15
Dorthe Gram Nørregaard, ergoterapeut, kommer hver 2. fredag
Trine Lundsgaard, ergoterapeut, kommer efter behov
Dorte Skriver Johansen, fysioterapeut kommer efter behov
Marianne Vestergaard, fysioterapeut, kommer hver 2. fredag
Conny Pedersen, talepædagog,
Marianne Helleskov, spec. pæd. kommer efter behov

Disse personer er en ressource og supplement til det daglige arbejde med børnene.
Hvis/når vi som personale oplever noget, som undrer eller bekymrer os, og som vi ønsker at få
”flere øjne på” for at blive bedre i stand til at hjælpe alle børn på rette vej i deres trivsel og udvikling, er det en stor hjælp at have så let adgang til tværfaglig assistance.
Vi vil gerne understrege, at INGEN børn ”kigges på” uden at vi SELVFØLGELIG har drøftet dette
med jer forældre til de pågældende børn.
Hvis I selv synes, at I har behov for ”et kig” så sig bare til, og vi vil skabe en kontakt til de pågældende samarbejdspartnere.
Vi håber, at dette støtter op om, at hverdagen hele tiden tilrettelægges så ALLE børn i BALDERS
HUS har optimale muligheder for trivsel og udvikling.
Alle jer forældre er meget velkomne til at komme og snakke med vores dygtige samarbejdspartnere, hvis I har ting, I ønsker at få bragt lys på ang. jeres børns trivsel og udvikling.

3

