Thise Landsbyordning er fysisk placeret ved og på Thise skole og organisatorisk under Distrikt
Nord, Brønderslev kommune.
Landsbyordningen er en daginstitution under Folkeskoleloven § 3, stk.4, som ikke har nogen
selvstændig bestyrelse, men har Skolebestyrelsen som bestyrelse.
Landsbyordningen har et forældreråd, som er valgt af og blandt forældrene i Landsbyordningen.
Formålet med forældrerådet er at være talerør for forældre med børn i Landsbyordningen.
Forældrerådet har ikke nogen reel kompetence, men er meget aktiv i forbindelse med
arrangementer i Landsbyordningen.
Normering: Børnehaven har en vippenormering og pt er vi 34 børn. SFO´en har pladsgaranti og har
p.t 43 børn.
Fysisk placering: Børnehaven er Det gule Hus og vi benytter Det røde Hus til forskellige aktiviteter.
SFO´en er på Thise skole.

Åbningstider:
Mandag til fredag: 6.30-17.00
Vi åbner fælles i Det gule Hus. Kl. 7.15 går SFO-børnene på skolen, hvor SFO´en er åben til kl. 8.00
og igen fra 14.00-17.00.
Fredag lukkes fælles i Det gule Hus fra kl. 16.00.
Det er i Brønderslev kommune muligt at søge om udvidet åbningstid. Ansøgningsskema og
retningslinjer kan hentes på kontoret.

Kontakt:
Tlf. 99454712, hvor der kan omstilles til alle afdelinger
eller
Det gule Hus: 61193440
Det røde Hus:50875217
SFO: 50875227

Mail: Ove.Ravn.Jensen@99454545.dk

Ind-og udmeldelse af institutionen:
Al ind-og udmeldelse, samt ændringer i timetal sker til Den digital Pladsanvisning.
Der er mulighed for at vælge fuldtidsplads eller deltidsplads.
SFO har 2 moduler: Over 10 timer ugentlig og op til 10 timer ugentlig.
Udmeldelse og nedmeldinger i tid sker med en måneds varsel inden den 1. eller 15 i måneden.
Indmeldelse fra dag til dag.
Forældrebetaling:
Priser er efter gældende takster. Juli er betalingsfri.
Lukkedage i Landsbyordningen:
Institutionerne i Distrikt Nord har lukket fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, den 24. december og
den 31. december.
Landsbyordningen har endvidere lukket uge 29-30 og mellem jul og nytår, men her anviser vi alternativ
pasning.

Pædagogik:
Vi arbejder ud fra et relations-og ressourceorienteret menneskesyn. Vi arbejder helt konkret med
ICDP ( International Child Development Program) som pædagogisk tilgang i vores arbejde. I den
forbindelse laver vi videooptag af relationerne mellem barn og voksne og derfor beder vi ved start
i institutionen om tilladelse til at videooptage barnet til intern brug.
Thise skole har en Facebook side, hvor vi lægger diverse aktiviteter op. SFO´en benytter sig af
dette, så hvis barnet må komme med på billeder på denne Facebook side, skal vi ved indmeldelse
have forældrenes underskrift på dette.

