
 
Brumbassen

Velkommen i Brumbassen
Den private busbørnehave i Hillerød

Når du starter i Brumbassen, er der et par ting som er gode at vide. Men det er ikke mere indviklet, end at du og dine 
forældre nok finder ud af det hele, selvom denne liste skulle blive væk.

Rygsæk
Alle Brumbassebørn har en rygsæk til skiftetøj. Ved velkomstmødet eller på den første dag i Brumbassen får du din egen rygsæk i 
gave af os. I tasken er der også en stor madkasse, en drikkedunk og en Brumbasse T-shirt til dig (du bestemmer selv om du vil 
bruge madkassen og drikkedunken). Du må meget gerne sætte kendetegn på rygsæk og madkasse så den er letgenkendelig.

Garderobe og skiftetøj
I bussen har du din egen garderobekrog med navn på. Her skal din rygsæk hænge. Rygsækken indeholder skiftetøj efter årstiden 
(lidt af det hele) og evt. ble/sut mm. Rygsækken tager du og dine forældre med hjem hver dag efter børnehave.

Hjemmesko
Det er en god ide, at have nogle hjemmesko i Brumbassehuset, da der godt kan være meget fodkoldt.. I Brumbassehusets 
garderobe står en kurv med alle børnenes hjemmesko.

Madpakke og søde sager
I bussen er et køleskab, hvor din madkasse og drikkedunk skal sættes ind, når du kommer om morgenen. Du skal nok have lidt 
mere mad med end du plejer at spise, da vi bruger masser af energi i løbet af dagen. 
Vi spiser, når vi hver især er sultne, løbende i løbet af dagen.
Brumbassen har tillid til dine forældre, så din mor og far bestemmer selv hvad du må få med i madpakken. Når vi er til fest og 
fødselsdag spiser vi gerne søde sager. Vi har altså ikke en såkaldt sukkerpolitik.

Forældrefrugtordning
Vi spiser frugt hver eftermiddag og det er alle Brumbasseforældrenes ansvar at sørge for at der altid er frugt i frugtkurven. 
Frugtkurven står i bussens køkken og I tager 1 stk. frugt med hver dag, så skærer vi det selv ud.

Mødeliste
Din mor og far skriver hver morgen i en mappe, hvornår du er mødt og hvornår du bliver hentet igen. Om du bliver hentet af andre, 
har legeaftaler eller andet. Skriv/ring gerne i løbet af dagen, hvis der er ændringer. På dagens liste i mappen står også hvortil 
dagens tur går hen..

Legeaftale og telefonliste
Hvis du vil lave en legeaftale, skal din mor eller far bare lave en aftale med det andet barns forældre. Der hænger en navneliste 
med telefonnumre i bussen. Husk at melde, hvis Jeres numre ændres.

Fødselsdage
Når du har fødselsdag får bussen flag på. I samråd med de voksne i bussen, må du bestemme hvor vi skal køre hen med bussen, 
vi synger en sang og du får en gave fra den hemmelige kasse. Du må meget gerne dele noget ud. Vi kører også gerne hjem til dig 
med bussen og fejrer dig.

Legetøj 
Hvis du tager legetøj med i Brumbassen, må de andre børn gerne låne det og det er på eget ansvar. Hvis du ikke ønsker, at andre 
børn leger med det, skal det ligges i rygsækken.

Sygdom og fridage
Dine forældre sender Brumbassen en sms eller ringer når du er syg eller holder fri. Nummeret er: 2320 0904
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Flåter og solcreme
Husk i sommerperioden at smøre solcreme på om morgenen og tjekke flåter om aftenen. 
Der findes en vaccine mod flåtens virus. Nogle er vaccineret, andre ikke.

Koloni
En gang om året tager vi på koloni med en overnatning et sted i nærheden af Hillerød. Det er sjovt. Det ligger som regel sidst i 
september.

3 måned samtale    
Efter ca. tre måneder i Brumbassen, afholder vi et møde med dine forældre om hvordan det går. Dine forældre er foruden dette 
altid velkomne til løbende at spørge ind til, hvordan dagen er gået. Vi har for det meste fin tid til at tale med alle.

Informationer og ugeplaner
Vi hænger informationer til forældrene op lige indenfor døren, i både bussen og i Brumbassehuset. Hver uge sender Christina en 
ugeplan ud på mail til dine forældre, samt slår den op i facebookgruppen.

Facebookgruppe for forældre
Brumbassen har en lukket facebookgruppe ved navn “Brumbassen” for den aktuelle forældregruppe, hvor vi hver dag uploader 
billeder fra dagen. Dette er forældrenes dokumentation og mulighed for at kunne følge lidt med I, hvad vi laver. 
(En åben Brumbassegruppe for alle interesserede er på vej. Her vil arrangementer mm. blive annonceret for eksempelvis gamle 
Brumbasser og deres forældre. Her vil ikke være fotos af vores børn).

Åbningstider, aflevering og hentning
Din mor og far kan aflevere og hente dig i enten Brumbassehuset på Brødeskovvej eller ved Hillerød station på Carlsberg vej, se 
tiderne herunder:

Aflevering:
7.00-7.10: Brumbassehuset 
7.20-7.45: Hillerød – Bussen kører præcist 7.45
8.00-8.45: Brumbassehuset
9.10-9.20: Hillerød Station
Afhentning
14.30-14.45: Hillerød Station
15.00-17.15: Brumbassehuset 

Arbejdsdage og faste traditioner
Vi afholder i løbet af et år en del arrangementer for dig, dine forældre og søskende. For eksempel : Brumbassens fødselsdag, 
julefest, sommerfest, forældredage og arbejdsdage. Det er vigtigt for Brumbassen at vi kender hinandens familier lidt. Festerne 
deltager forældrene i planlægningen af.

Forældremøde, generalforsamling og arbejdsdage.
Da Brumbassen er en privat institution, er den dybt afhængig af forældrenes deltagelse og engagement til både at lede, udvikle og 
vedligeholde vores specielle tilbud til børnene. 

Bestyrelse og drift
Brumbassen ledes af den siddende bestyrelse bestående af fem forældre og to personaler (heraf er børnehavens leder Christina, 
som den ene).  Den daglige drift er Brumbassens leder Christina ansvarlig for. 
Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden i Brumbassehuset, hvor der gennemgås forældrehenvendelser, idéer til nye 
projekter, personalekurser, budget, planlægning af arrangementer, handleplaner samt diskuteres alt fra smartphones til toiletmodel 
i bussen og meget mere -  og endeligt spiser, hygger og griner vi sammen.
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Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende

Brumbassens voksne, leder og bestyrelse
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