
 

Vuggestue og  børnehave i  Grønbjerg 
NaturMusen 

i samspil  med naturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NaturMusen – Grønbjerg 

Algade 56, 6971 Spjald – tlf. 23 70 40 66 

 



 

NaturMusen er en privat vuggestue og børnehave under Grønbjerg Friskole. 

 

Navnet NaturMusen er sammensat af Natur og Musik, som er hjørnesten i det 

pædagogiske arbejde i NaturMusen. 

 NaturMusen er brobygger til Grønbjerg Friskole, og deltager blandt andet i nogle 
af skolens projekter og morgensamlinger. Vejen mellem vuggestue, børnehave 

og skole skal være tydelig for både børn, forældre og ansatte. 
 Aktiviteter på tværs af afdelingerne er højt prioriteret. Det er et mål for os at 

vuggestuen og børnehavens børn skal have øje for hinanden, så de små lærer af 
det de store kan, og de store lærer at tage hensyn og drage omsorg for de små. 

I NaturMusen vægter vi: 

 Natur og udeliv – To ugentlige skovdage. 

 Sang og musik – Strukturerede musikforløb og spontan sang og spil. 

 Bevægelse – Egen hal og gode af udearealer. 

 Børneyoga – Uddannede børneyogainstruktører. 

 Udvikling af børnenes sociale kompetencer.  

 Brobygning til skoledelen – Aktiviteter og projekter på tværs. 

 Stimulering af børnenes sproglige nysgerrighed – ugentlige fortælletimer, hvor 

børnene bliver præsenteret for historier og dramatisering. 

 

Det er vores målsætning at NaturMusen skal være det fortrukne valg 

i forhold til det kommunale pasningstilbud! 



 

NaturMusen – en del af Grønbjerg friskole 

Grønbjerg friskole’s menneskesyn tager udgangspunkt i Grundtvig og Kolds betragtning 

om, at hvert enkelt menneske er noget helt unikt. En person med eget værd, der kun 

kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Med det udgangspunkt betragtede 

Grundtvig og Kold livet som en fantastisk mulighed til for hvert enkelt menneske, til at 

bruge sit værd til gavn for fællesskabet. Ligesom Kold og Grundtvig forsøger vi på 

Grønbjerg friskole at udnytte denne mulighed gennem den ”levende” og ligeværdige 

samtale, hvor eleverne tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen kender svarene på 

forhånd. 

Med udgangspunkt i ovenstående formes hverdagen også i NaturMusen. 

Personale, forældre og børn skaber i samarbejde en fælles kultur, som skal bidrage til 

at udvikle NaturMusen, således at stedet bliver et dynamisk og levende sted at være 

barn i. 

Vi møder barnet hvor det er, og tilbyder barnet tryghed, nærvær og omsorg.  

Samarbejdet med skolen er et kendetegn for vores institution. Allerede ved når børnene 

starter, har de jævnligt kontakt med skoleeleverne hvorved grænserne mellem 

børnehave og skole bliver nedbrudt og overgangen bliver lettere. 

 

 

Hverdagen i NaturMusen 

Kl. 06.20 er der morgenhygge i børnehaven/vuggestuen – evt. med morgenmad.  

Kl. 09.00 serveres der frugt. 

Herefter er der pædagogiske aktiviteter, hvor natur, musik, og børneyoga er 

gennemgående temaer. Vi lægger ligeledes vægt på traditioner og laver aktiviteter ud 

fra disse.  

Kl. 11.30 spiser vi madpakke. Sovebørnene lægges til ro og resten af børnene går på 

legepladsen.  

Kl. 13.45 serveres frugt/brød. 

Hver mandag og torsdag er der skovdag for børnehaven. Enkelte vuggestuebørn 

deltager af og til. 

Dog tilbringes vintermånederne hjemme eller på enkelte udflugter. 

Vuggestuen planlægger skovdage fra uge til uge. (Meddeles i nyhedsbrev) 

Ca. en gang i måneden har vi legetøjsdag, hvor børnene må tage et stykke legetøj med 

som har særlig betydning for dem. 

På udvalgte fredage i sommerhalvåret har vi cykeldag, hvor børnene må have deres 

egen cykel med. 

 



  

NaturMusen Algade 56, Grønbjerg 6971 Spjald Tlf. 23 70 40 66 

Priser 

Børnehaven: 

30 timer: 1100,- pr. måned pr. barn. 

40 timer: 1485,- pr. måned pr. barn. 

50 timer: 1845,- pr. måned pr. barn. 

 

Frugt og brød koster kr. 100,- pr. barn 

pr. mdr., som betales sammen med 

forældrebetalingen til NaturMusen. 

 

Vuggestuen: (ikke inddelt i moduler) 

2950,- pr. måned inkl. Frugtordning. 

 

For alle moduler gælder, at juli måned 

er betalingsfri. 

 

Søskenderabat: 

Der gives søskenderabat og økonomisk 

friplads efter bopælskommunens 

retningslinjer. 

 

Bemærk priserne i Grønbjerg Friskole: 

1100,- pr. familie/md. for skoledelen 

og 

675,- pr. barn/md. for SFO 

 

Åbningstider: 

Hverdage fra kl. 6.20 – 16.55. 

Fredag lukkes kl. 15.30. 

Ved pasningsbehov ud over åbningstiden 

kontaktes afdelingslederen! 

 

Lukkedage: 

Der er lukket mellem jul og nytår. 

Der er lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag. 

Sommerferieugerne (uge 29 og 30) er 

der lukket. 

 

 

 

Kontakt os for en rundvisning 
 

 

Afdelingsleder  Skoleleder 

NaturMusen Grønbjerg Friskole 

Klaus Fuglsang Wolf Niels Henrik Larsen 

 

23704066 el. 29801637 97384177 el. 41418625 

klaus@naturmusen.dk niels@gbfri.dk 

 

 

 

Vi glæder os til at se dig! 
 

Se mere på www.naturmusen.dk eller www.groenbjerg-friskole.dk 

 

mailto:klaus@naturmusen.dk
http://www.naturmusen.dk/
http://www.groenbjerg-friskole.dk/

