Historie
Breum børnehaven startede i 1974 under Sct. Georgsgilderne.
Børnehaven blev i 1995 en kommunal institution.
Børn og medarbejdere
50 børn
6 pædagoger
1 pædagogmedhjælper
1 køkkenmedhjælper, 1 pedel og 1 regnskabsmedarbejder
Herudover er der i perioder tilknyttet studerende/elever på pædagogisk uddannelser, personer i
jobtilbud og praktikanter fra forskellige skoler.
Faciliteter inde
Institutionen inde areal er 400 kvadratmeter.
Der er et stort og et mindre aktivitetsrum tilknyttet de to stuer.
Vi har et motorik-rum i kælderen, som bliver brugt - både til motorik, sprogstimulering, sang og
leg.
Faciliteter ude
Institutionen udeareal er 1200 kvadratmeter.
Vi har adgang til et meget stort grønt område i forbindelse med legepladsen og vi har generelt gode
udendørs faciliteter: En legeplads med tarzanbane, fodboldbane, bålhytte og bålplads, stor
sandkasse, klatrestativer gyngestativer og et udendørs træværksted.
Andre faciliteter
Vi gør brug af skolens lokaler i forbindelse med brobygningen fra børnehave til skole og vi benytter
os af Sundsøre Hallen til motoriske arrangementer.
Eksternt samarbejde
Vi samarbejder meget med foreninger i lokalområdet og deltager i de fleste arrangementer herunder
byfest, efterårsmesse og julemesse.
Vi samarbejder med dagplejen i lokalområdet.

Særlige kendetegn
Vi tager udgangspunkt i Skive Kommunes værdier og i Politik for dagtilbud – udvikling, trivsel og
ordentlighed.
Vi er en kommunal børnehave som ligger i en lille by nord for Skive.
Hovedvægten af vores børn kommer fra lokalområdet, hvor der er parcelhuse og gårde.
Vi har danske og tosprogede børn. Fordelingen varierer meget.
Børn med motoriske og sproglige vanskeligheder får særlig støtte i dagligdagen. Vi har
medarbejdere som er uddannet motorikinstruktør, medarbejdere som har uddannet sig indenfor
Marte Meo og medarbejdere som har PD modul i udsatte børn. Disse kompetencer gør vi brug af i
dagligdagen.
Institutionen er opdelt i to stuer med ca. 25 børn på hver stue.

Interne forhold
Personalegruppen udvikler løbende sine kvalifikationer i retning af at kunne leve op til overordnede
krav/mål indenfor fagområdet.
Der lægges vægt på det gode samarbejde personale-børn, personale-forældre, personale-personale
og personale-ledelse
Vi prioriterer at personalet rummer plads til forskellighed og at alle medarbejdere er
omstillingsparate.
SAMMEN gør vi Breum børnehave til et godt sted at være

Orientering om økonomisk decentralisering
Der er overført 374.358,00 Kr. fra 2013
Vi har fået frigjort 120.000,00 kr.af vores overskud til:
Opførelse af Bålhytte og afholdelse af vores 40års Jubilæum.
Opførsel af overdækket skur til, cykler, autostole og klapvogne.

Vi forventer at have et overskud på ca. 180.000,00 kr. for 2014
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