
 

Børnehavebarn til ”grøn-flag-fest” 

 

 

 

Besøg vores hjemmeside og læs 
meget mere om os: 

www.hassel-huset.dk 

Kontakt for nærmere oplysninger: 

Leder: 

Dorte Ris 

Tlf. 6066 4033 / 7566 4033 

 

Aftal tid til et uforpligtende besøg 

Da vi gerne vil tage godt imod jer og 

sætte tid af, vil vi gerne at i ringer 

inden i kommer på besøg. 

 

  

 

 

 

Vores værdigrundlag 

Grundlaget for alt vi laver i Hassel-huset er 

på et fundament af værdierne: 

Omsorg – Tryghed - Udvikling 

Grøn institution 

Hassel-Huset er siden 2014 officielt 
godkendt, som ”Grønne Spirer” 
institution, og har derfor gjort sig fortjent 
til at hejse det grønne flag. 
Grønne Spirer er Friluftsrådets 
landsdækkende grønne 
mærkningsordning for børneinstitutioner, 
hvor børn og voksne er tættere på naturen, 
og som har et ønske om at styrke deres 
grønne profil.  
 
Med Grønne Spirer ønsker Friluftsrådet at 
støtte det sunde børneliv, hvor naturen 
bruges aktivt. 

Undersøgelser viser, at børn, der 
opholder sig meget i naturen, er mere 
raske og udvikler koncentrationsevne, 
samarbejdsvilje og opfindsomhed. 
 

 

 

   

 

 
Vuggestue & Børnehave 
 
Hassel-Huset er en privat alders integreret 
daginstitution, godkendt af Horsens 
Kommune. 
  
Vi har en vuggestue med plads til 18 børn 
og en børnehave med plads til 35 børn. Vi 
er 11 ansatte - 8 pædagoger, 3 
medhjælpere + vikarer og rengøring.  
  
Hassel-Huset startede den 1. december 
2010 på privat initiativ af nuværende leder 
og ejer Dorte Ris. Lige fra starten har 
efterspørgslen efter pladser været høj. En 
drømmestart, hvor vi allerede fra starten af 
2011 havde fuldt belagt børnetal 

 
Samarbejde ”på tværs” 
 
Vi har et rigtig godt samarbejde, dels med 
Gedved Hus, som er vores lokale 
plejehjem, dels med ”Livets Børn” som er 
den anden private daginstitution i Gedved 
og selvfølgelig også med Gedved Skole.  
Vi besøger plejehjemmet med vores 
vuggestuebørn hver uge og 
børnehavebørnene holder både fastelavn, 
går lucia og pynter op til påske og jul hos 
de ældre på hjemmet. 
Hvert år holder vi ”Børnenes grundlovsdag” 
sammen med ”Livets Børn” og lejlighedsvis 
også andre begivenheder. 
Vores førskolebørn deltager, på ligefod 
med alle andre børn på deres alder i 
Gedved, i Gedved Skoles førskoleforløb, 
hvor vores medarbejdere følger med. 

 
 

 

 

 

http://www.hassel-huset.dk/


 

”Partering af høns” 
- Hvor kommer æggene fra? 

- Kyllingebryst? 

- Kyllingelår? 

 

Samvær med dyr, giver en uventet 
oplevelse og glæde 
 

 

Vi får lejlighedsvis besøg af dyr og tager på ture, hvor vi 

bla. besøger dyrskue og børnebondegården i Horsens. 

  

 

Første ledige pladser: 

Den første ledige vuggestueplads er pr. 1. maj 

2018 

Vi har kun én ledig børnehaveplads i år. Pr. 1. 

maj 2018 får vi max. 5 ledige 

børnehavepladser. 

Men det er altid muligt at komme på 

venteliste 

Der er stor efterspørgsel på 

vores pladser, så tøv ikke 

med at søge i god tid !  

 

Personalet 

Vi ligger stor vægt på høj faglighed. Vi er  pt. 

7 uddannede pædagoger og 4 medhjælpere 

Forældrebetaling 

Vi følger Horsens Kommunes takster og har 

Juli månes betalingsfri 

Det er muligt, på ligefod med en kommunal 

plads, at søge økonomisk og pædagogisk 

friplads. 

Søskende tilskud følger automatisk med. 

  

 

vuggestuebarn i natur-projekt 

Vi ligger vægt på at alle børn, uanset 

alder, kommer ud og mærker naturen 

og oplever alle dens værdier. 

Vores mål er at alle børn er ude mindst 

en gang dagligt. Dog kan frost og 

kulde betyde at vi undlader at de helt 

små er ude enkelte dage. 

Naturen er et ideelt sted at udfordre 

både sanser og motorikken. Det at jord- 

eller skovbunden ikke er en plan flade, 

gør at barnet konstant er udfordret og 

øger sin opmærksomhed og styrker 

motorikken. 

Der er højt til himmelen - 

det giver rolige børn, færre 

konflikter og en hel naturlig 

træthed 

 


