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Bevægelse og Science

I Pinjevejens Børnehus vægter vi det gode børneliv. Hvor venskaber, 

omsorg, nærvær, bevægelse, nysgerrighed, læring, sundhed og den 

gode leg er i fokus. 

Vi har valgt Bevægelse og Science med baggrund i, at børn lærer om 

verden gennem kroppen og sanserne. Når de støttes i at bruge, udfor-

dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen lægges grundlaget 

for fysisk og psykisk trivsel. 

Vores profil har høj prioritet i vores hus, og derfor modtager personale-

gruppen løbende efteruddannelse i bevægelse og science.

I Pinjevejens Børnehus får det enkelte barn glæden ved at bruge krop-

pen og sanserne. De udvikler erfaringer og tryghed ved kroppens 

fornemmelser og følelser, og de oplever roen ved at hvile i sig selv. 

Det enkelte barn vil komme til at opleve bevægelsesglæde – en glæde 

som kan tages med til skolelivet

En profilinstitution med fokus på bevægelse og science

Hvem er vi? 
Pinjevejens Børnehus ligger 
i det vestlige Kolding tæt på 
Harte, Fuglekvarteret, Brenner-
passet, motorvejen, midtbyen 
og storcentret. 

Vi er en institution med 3 vug-
gestuegrupper med 12 børn på 
hver stue og 4 børnehavegrup-
per med ca. 20 børn på hver 
stue samt en stor, kuperet og 
naturskøn legeplads.

Personalegruppen består af en 
engageret, faglig, omsorgsfuld, 
humoristisk og stabil gruppe, 
som løbende modtager efter-
uddannelse for at optimere det 
pædagogiske arbejde.

Vi har en god normering, som 
gør, at vi kan yde ekstra op-
mærksomhed for det enkelte 
barns behov for omsorg, nærvær 
og fordybelse og støtte/sparring 
til jer som forældre.
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En profilinstitution med fokus på bevægelse og science

At vi er en profilinstitution med fokus på  

BEVÆGELSE betyder i praksis, at vi:

•   Arbejder i små grupper, hvor bevægelsesglæde,  

kreativitet og leg er nøglebegreber 

•   Deltager i ”Børneidræt på Tværs” 2 gange om ugen

•   Benytter ugentligt gymnastiksalen på Munkevænget Skole

•   Har et motorikrum i vuggestuen og børnehaven samt  

en stor kuperet legeplads, som bliver brugt dagligt

•   Bruger dagligt uderummet og dermed naturen

•   Bruger vores 2 ladcykler

•   Benytter os af SFO`ens Tarzanbane

At vi er en profilinstitution med fokus på SCIENCE 

betyder i praksis, at vi:

•   Arbejder i små science grupper, hvor den eksperimenterende,  

den undersøgende og den imiterende leg er i fokus.  

F.eks undersøger vi hvor hurtigt legetøjsbilen glider ned af  

rutsjebanen, hvor meget vand der skal til og hvor vandet  

flyder hen, når det er gledet ned af rutsjebanen 

•  Vi forholder os undrende og nysgerrige til den verden vi er i

•   Arbejder med at udvikle og afprøve nye ideer til, hvordan vi  

sammen kan løse et problem fx hvordan får vi bolden ned fra træet 

Mød os på Facebook eller tjek vores hjemmeside: 

bhpinjevejen.kolding.dk

Eller giv os et kald på tlf. 4023 9998 – vi viser  

gerne vores dejlige vuggestue og børnehave frem. 


