
Skal I vælge børnehave?
– læs med hér

Når man skal vælge sin børnehave
Hos KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE véd vi, hvor vigtigt det er, at man er glad for 
sit valg af institution og ser sit barn trives. Vi er derfor særligt opmærksomme på at 
skabe en stabil og genkendelig hverdag for børn og forældre, hvor der er plads til 
gode snakke og samtidig stor fokus på børnenes udvikling. 

Hver måned foreligger der en aktivitetsplan for barnets stue samt et informationsbrev 
med relevante meddelelser, så man har overblik over planlagte ture, fødselsdage på 
stuen, arrangementer og de øvrige oplevelser, som barnet indgår i. 

 
Er vi jeres rette match?
Med en stabil og erfaren personalegruppe, har vi mulighed for at vægte:

• Struktur  • Tryghed  • Åbenhed
• Selvtillid  • Udeliv  • Nysgerrighed
• Skovgruppe  • Anerkendelse • Fællesskab
• Høj faglighed  • Sunde kostvaner • Kvalitet i læring 
• Motorik  • Leg   • Sprog
 
Vi lægger stor vægt på at ’aflevere’ barnet godt forberedt til næste epoke i sit liv  
– nemlig skolen. I efteråret samler vi de skolesøgende børn, da samvær og modspil 
med jævnaldrende, giver god udvikling. Et ekstraordinært samarbejde med Skolen  
på Herredsåsen, har desuden givet rigtig gode resultater i forhold til skolestarten.



Fakta om KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE
KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE er en af Danmarks ældste børnehaver. 
Institutionen blev oprettet i 1840 på Volden 12 – først som asyl for fattige forældres 
børn, og senere (meget senere) blev den en selvejende daginstitution og flyttede til 
vores nuværende adresse. Vi er naturligvis stolte af vores høje alder!

Børnehaven er velplaceret ved fjorden og er centralt beliggende med gåafstand 
til mange faciliteter samt et spændende nærmiljø. Vi benytter os af fx havn og 
havnepark, strand, boldbaner, bibliotek, teater- og musikarrangementer, som alt er 
lige inden for rækkevidde. Vi synes selv, at vores børnehave har Kalundborgs bedste 
beliggenhed – lige i centrum! 

KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE er endvidere en selvejende institution. Det 
betyder blandt andet, at vi kan bryste os af en mere udbredt forældreindflydelse, og 
at vi i højere grad kan vægte aktiviteter og initiativer, som er i øjenhøjde med vores 
brugere og i tråd med børnenes behov.

Børnehaven har en aktiv bestyrelse, som er helt tæt på dagligdagen i institutionen. 
Her sidder både personale- og forældrerepræsentanter, hvilket sikrer en altid aktuel og 
relevant dialog i forhold til optimal drift og trivsel.

Institutionen har en stor legeplads med bl.a. gamle træer, kæmpe sandkasse, legetårn 
og mulighed for stilleleg ved bænkeborde. Vi benytter vores udearealer en stor del af 
tiden – året rundt. 

KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 
Lundevej 1 • 4400 Kalundborg • Tlf. 59 51 07 57

www.asylet-kalundborg.dk

Vi kan naturligvis fortælle meget mere...
Hvis I med denne folder har fået lyst til at vide mere om KALUNDBORG ASYL 
BØRNEHAVE, kan I finde mange informationer på vores website. Fx er den store 
’Forældrepjece’ meget detaljeret og informativ. 

Vi er også altid glade for at vise vores institution frem og tage en personlig snak,  
så hvis du/I har lyst til en rundvisning, kan dette aftales ved henvendelse til leder  
Nelly Bonde på telefon 61 14 59 60.

 
 

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse med det næste spændende 
skridt i jeres barns liv – at blive børnehavebarn...


