
 

 

Grundoplysninger 

Adresse: Stenløse Menighedsbørnehave 

Engholmvej 8 

3660 Stenløse 

Telefonnummer:  

72599740 

Mail:  
Mette.juliussen@egekom.dk 

Daginstitutionsleder: Mette Juliussen 

Bestyrelsesformand: Eskil Simmelsgaard Dickmeiss 

Institutionens type:  

Børnehave 

Etableringsform:  

Selvejende daginstitution 

Aldersgrupper:  

Knap 3 år (vi følger kommunens visitationsregler) – ca. 6 år (ved skift til SFO i April/Maj, det år 

barnet skal starte i skole) 

Beliggenhed: 

Stenløse by, Egedal Kommune 

Åbningstider 

Daglige åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6.30-17.00. Fredag 6.30-16.00 

 

Lukkedage:  

Dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag samt mellem jul 

og nytår. 

Venteliste til institutionen: Ventelister til institutionen styres af pladsanvisningen på Egedal rådhus. 

E-mail: http://www.egedalkommune.dk/borger/familie,-boern-og-unge/boern-0-6-aar 

Takst pr. institutionsplads: se kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk  
 

Profil 

Institutionens pædagogiske principper og værdier:  

Børnehaven er underlagt FN´s Børnekonvention og Dagtilbudsloven. 

Børnehaven har indgået en driftsoverenskomst med Stenløse kommune (nu Egedal kommune). 

Børnehavens pædagogiske principper og værdier bliver udarbejdet i tæt samarbejde mellem 

bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne. De er bl.a. udarbejdet i forhold til dagtilbudsloven med 

overskrifterne: 

Alsidig personlig udvikling  

Sociale kompetencer  
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Sproglig udvikling  

Krop og bevægelse  

Naturen og naturfænomener  

Kulturelle udtryksformer og værdier 

Den bærende metode i det daglige pædagogiske arbejde er: Den anerkendende tilgang til barnet, samt 

ICDP metoden. 

Det betyder, at vi bestræber at barnet mødes med nærvær og respekt, så det føler sig set, hørt, 

forstået og derved føler sig trygt. 

Derudover henvises til børnehavens vision, værdigrundlag og samværsregler, hvor vores værdier, den 

pædagogiske handleplan og mål fremgår (kan læses i link på hjemmesiden). 

 

Hverdagsprogram og faste aktiviteter:  

Børnehaven tilrettelægger deres praksis ud fra ovenstående. Der forefindes i børnehavens fællesrum en 

forældretavle med opsat ugeplan, hvor forældre og andre interessenter kan se ugens aktiviteter. 

Ligeledes kan det læses på vores forældreintra.  

Endvidere udarbejdes der en årsplan til forældrene. Den forefindes også på vores hjemmeside. 

Vi vægter traditionerne, højtiderne, og årstiderne i naturen højt, hvilket fremgår tydeligt i vores valgte 

aktiviteter. Samtidig med planlægges vores aktiviteter i en fin balance med et nærværd i forhold til, 

hvad børnene er optaget af/har brug for i nuet og de forskellige krav, der er i tidens tendenser. 

Kostpolitik: Er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen og ligger på vores hjemmeside 

 

Normering: 

 

I Egedal kommune har man et princip: ”pengene følger barnet”. Derfor bliver normeringen fastlagt 

efter, hvor mange børn der er indskrevet i institutionen. 

Lokaler og indretning 

Indendørs areal pr. barn:  

Da det er et mindre hus er hver kvadratmeter udnyttet bedst muligt for børnene. 

Vi har valgt at indrette os funktionsopdelt, så de forskellige rum har forskellige funktioner. 

Rummene har alle navne, der kan hjælpe børnene til, at huske hvilken funktion rummet har. Endvidere 

er navnene alle relateret til et insekt, så der er en ”rød tråd” samt, at det naturligt bliver en del af 

hverdagen, at beskæftige sig med naturen. 

Eks. Rummet hvor man bygger og konstruere hedder myren, rummet hvor man er fysisk aktiv(hopper) 

og har musik hedder græshoppen osv. 

Pædagogikken mm. bag valg af funktionsopdeling m. m kan læses i link på vores hjemmeside. 

 

Udendørs legeareal: 



 En dejlig og hyggelig legeplads med gamle træer og buske der skaber små rum hvor børnene kan lege 

i små grupper. Der er gynger, klatreredskaber, sandkasser, legehuse og bålsted som er beliggende i et 

amfiteater. 

 Endvidere er der en mindre kørebane hvor de miste/de forsigtige kan kører på mindre cykler samt en 

gokartbane i den anden ende af legepladsen, hvor de store/udfordrings søgende kan køre på store 

cykler og gokarts. 
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