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Thise Børnehus – vuggestue og børnehave. 
 
Værdigrundlaget: 
 
Værdigrundlaget for Thise Børnehus er at skabe trygge rammer, så børnene kan 
udvikle sig til harmoniske, selvstændige, kreative og sociale mennesker.  
Thise Børnehus ønsker i samarbejde med forældrene, at støtte og stimulere det 
enkelte barns udvikling, således, at tiden i institutionen opleves som et rart og sjovt 
sted at være samtidig med, at forældrene føler sig trygge ved at aflevere børnene. 
Nøgleord er nærhed og omsorg, der skabes af stabile, kompetente, nærværende og 
forstående voksne. 
 
 
Historien: 
 
I 1992 startede en kreds af lokale forældre og andre initiativtagere den 
grundlæggende tanke til Sundsøre Børnehus. Det skulle være en aldersintegreret 
daginstitution med kommunalt tilskud, hørende under puljeordningen. Den 
åbenlyse fordel skulle være, at børnene skulle kunne blive passet i lokalområdet. 
Ideen indeholdt tanken om at lave en modulpasningsordning, så børnene ikke skulle 
være længere i institution, end forældrene havde behov for. De tidligere 
lærerboliger tilhørende Thise Friskole, skulle være institutionens tilhørssted. Det 
krævede imidlertid en omfattende forandring og istandsættelse, som for en stor del 
blev udført af idealistiske initiativtagere. Idet man startede op uden 
etableringstilskud, var man afhængige af at få diverse inventar og legetøj foræret af 
lokalbefolkningen, der gerne ville støtte ideen. 
 
I foråret 1993 fik man lavet vedtægter for foreningen Sundsøre Børnehus, nedsat en 
forældrebestyrelse, ansat personale og den 1. april 1993 havde Sundsøre Børnehus 
indvielse. 
 
Den 1. august 2007 blev Sundsøre Børnehus lagt sammen med Thise Friskole. 
Den 1. august 2010 blev Sundsøre Børnehus privat og ændrede navn til Thise 
Børnehave. 
Den 1. august 2014 blev Thise Børnehave og Thise Vuggestue lagt sammen til Thise 
Børnehus. 
 
 



 

2 

 

 
Indskrivning: 
 
Som privat institution har vi vores egen indskrivnings- og venteliste.  
Optagelse og udmeldelse i Thise Børnehus sker ved direkte henvendelse i Thise 
børnehus, idet pladsanvisningen ikke kan ind- og udmelde børn i private 
børnehaver/vuggestuer 
 
Udmeldelse af børn skal af administrative hensyn ske ved minimum en måneds 
varsel til udgangen af en måned. 
  
Ydre fysiske rammer: 
 
Thise Børnehus er en integreret institution (børnehave/vuggestue) beliggende ved 
Thise Friskole i Salling. 
 
Vi har to store legepladser med rige muligheder for fysisk udfoldelse. Vi har et 
overdækket fliseområde, hvilket bl.a. giver beskyttelse mod solen og forlænger 
udendørssæsonen. Børnehuset  
 
Thise Børnehus har vi adgang til skov, skolens legeplads og multibane.  
 
Sundsøre strand og en større skov er beliggende i gåafstand. 
 
De fysiske rammer er fulde af muligheder. Indendørs er der lyse og indbydende 
opholdsrum, legemiljøer og motorik i hallen. 
 
Børnehaven har en dejlig stor legeplads med kuperet terræn, tunnel og flisearealer, 
hvor der er gode muligheder for at cykle. Der er en bålhytte, et legehus, en lille borg, 
vippedyr og gamle træer, frugttræer, egen kælkebakke, og masser af muligheder for 
at klatre, kravle og grave. 
 
Vuggestuens legeplads er tilpasset de små. Der er græsareal, sandkasse, legehus, 
gynger m.m.  
 
Vuggestuens legeplads er adskilt fra børnehavens legeplads med et hegn og en låge, 
således, at børnene kan være sammen eller hver for sig. 
 
Legepladsen er godkendt af Skive Kommune. 
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I det daglige fungerer vuggestuen og børnehaven ofte som en integreret institution. 
 
Indre fysiske rammer: 
 
Gennem de seneste års arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan har 
indretningen i både vuggestue og børnehave ændret sig markant. I begge 
institutioner er det indrettet små miljøer, som animerer børnene til leg og læring. 
Indretningen ændret løbende i takt med børnenes interesser og arbejdet med de 
pædagogiske læreplanstemaer.   
 
Personalenormering: 
 
Thise børnehave og vuggestue følger den kommunale normering. Fra 1. januar 2024 
tilstræbes det, at minimum 80 % af personalet er uddannet enten pædagoger eller 
pædagogiske assistenter.  
 
Samarbejdsrelationer i Thise Børnehus 

       
I Thise Børnehus vægter vi samarbejdet højt. Vores primære samarbejdspartnere er 
vores børns forældre, friskolens bestyrelse, børnehusets forældreråd m.m. 

       
Tværfagligt samarbejder vi med Skive Kommunes PPR herunder psykolog, 
talepædagog, fysioterapeut og andre relevante faggrupper. 

  
Ved møde mellem eksterne parter, forældre og børnehuspersonale noteres fælles 
mål og handleplaner i Tværs. Tværs er et samarbejdsredskab, som Skive Kommune 
benytter på alle de kommunale institutioner. 
  
Åbningstider for Thise Børnehus 
 
Thise Børnehus har åbent i tidsrummet 06.00-16.30 mandag til torsdag. 
Efter aftale kan der være åben til kl. 17.00.  
 
Fredag er åbningstiden 06.00-16.00. 
 
I børnehuset kan man vælge mellem deltidsplads (30 timer pr. uge) og fuldtidsplads. 
 
Ændring af væsentlige pasningsbehov, skal af hensyn til børnehavens planlægning, 
ske skriftligt inden den 1. i måneden før skiftet. 
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Af hensyn til barnet og personalet, er det vigtigt at overholde tiderne. 
 
 
Lukkedage for Thise Børnehus 
 
Børnehaven har lukket mellem jul og nytår inkl. 24. og 31. december. 
 
Lukket fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. 
 
1. maj lukker vi kl. 12.00. 
 
Grundlovsdag er der lukket hele dagen. 
 
 
Øvrigt: 
 
Børnehuset laver sprogvurdering af de tre- og femårige børn. 
 
Børnehuset har en sorgplan for børnene, læreplan med beskrivelse af børnemiljøet, 
virksomhedsplan og APV. 
  
 
2. Thise Børnehus` kerneydelse 
 
I Thise Børnehus tager vi udgangspunkt i det enkelte barn. Det vil sige, at vi ser 
barnet på det udviklingsniveau og med de kompetencer, det er i besiddelse af lige 
nu, og tilrettelægger og handler ud fra dette.  
Personalets kerneydelse er at tage ansvar og skabe gode barn/barn og barn/voksen 
relationer – relationer der betyder, at barnet føler: ”Jeg har værdi, jeg betyder noget 
og der er nogen, der vil mig det godt”. 
  
Vi involverer os og forpligter os i samarbejdet. Vi har en høj grad af faglighed, er 
rummelige, åbne og nysgerrige, så vi er i stand til at se mulighederne og gøre en 
forskel for det enkelte barn. 
 
Det er vigtigt for os at have et tæt og godt forældresamarbejde, da det er 
forudsætningen for, at der skabes helhed i barnets liv. 
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3. Pædagogiske arbejde: 
 
Thise Børnehus arbejder ud fra den styrkede pædagogisk læreplans principper. Thise 
Børnehus har udarbejdet et årshjul for både børnehaven og vuggestuen. Årshjulet 
revideres og de enkelte læreplanstemaer revideres og evalueres løbende.  
 
Den styrkede pædagogiske læreplanen findes på Thise Børnehus` hjemmeside og 
årshjulet forefindes i institutionerne.      
 


