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Regelsæt for den private institution NaturMusen 
 

Dette regelsæt er en specificering af de i §7 i Børnehavebestemmelser for Privatinstitutionen NaturMusen oprettet 
efter friskolelovens § 36 a. 09 dagtilbudslovens § 20, bilag til Grønbjerg Friskoles vedtægter. 
 
Optagelse i NaturMusen: 
 

• NaturMusen står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, og politisk anskuelse, såfremt forældrene 
kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til børnenes 
opvækst og læring I forhold til medleven i at samfund med frihed og folkestyre. 

• NaturMusen har oprettet en venteliste. 

• Ventelisten er åben for alle og børnene optages efter anciennitet, dog prioriteres børn fra Nr. Omme sogn 
først. 

• Søskende til børn, der allerede går i NaturMusen eller Grønbjerg Friskole prioriteres på lige fod børn fra 
sognet. 

• 3 måneder før ønsket opstart tilkendegives at ønskede plads er sikret. Er der flere om buddet den 
pågældende måned prioriteres børn fra Nr. Omme sogn.  

• Børnene kan optages løbende. 

• Det tilstræbes at børn i NaturMusen optages til den 1. i den måned hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder 
(gældende for børn fra Ringkøbing-Skjern kommune) og 2 år og 9 måneder (gældende for børn fra Herning 
kommune). 3 år.  
Ønskes tidligere børnehaveopstart, vurderer afdelingslederen i de enkelte tilfælde, om det er en mulighed. 

• Børn, der har en plads i NaturMusen, er sikret skolegang i Grønbjerg Friskole. 
 
Opsigelsesvarsel: 

• Opsigelse af en plads i NaturMusen skal meddeles afdelingslederen og kan ske med betaling for løbende 
måneds + efterfølgende måned. 

 
Åbningstider: 

• NaturMusen er åben i 50 timer ugentlig inden for tidsrummet 6:00 — 18:00 

• Åbningstiden fastsættes i forhold til de til enhver tid herskende behov blandt forældrene. 

• Ved pasning ud over kl. 17 kan der blive tale om ekstrabetailng. 

•  På skolefridage kan skolebørnene være i institutionen. 
 
Pladstyper: 

• Forældrene kan vælge mellem 30, 40 og 50 timers moduler inden for åbningstiden.  Vuggestuen har kun 50 
timers modul. 

 
Normering af barn i NaturMusen 

• Børnehaven er normeret til 35 børn 

• Vuggestuen er normeret til 10 børn 
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