Herslev Børnehus – en del af Fjordbakke distriktet.
I Fredericia kommune er kommunes daginstitutioner delt op i fire distrikter. Herslev Børnehus er
med i Fjordbakkedistriktet, der foruden Herslev består af Spiren og Lucinahaven i Taulov, Fyrtårnet
i Skærbæk og dagplejen.
En af tankerne bag distriktsopdelingen, er bl.a. muligheden for at udnytte stordrifts fordele. En
stordriftsfordel er f.eks., at vi i forbindelse med ferier med lavt fremmøde af børn, kan samle de
børn der kommer i en eller to af distriktsinstitutionerne. Det har flere fordele; børnene kan lære
hinanden at kende på tværs af institutionerne og møde nogle af de børn de måske senere kommer
til at gå i skole med og vi kan afvikle medarbejdernes ferie i de perioder, hvor der ikke er så mange
børn.
Herslev Børnehus er en lille institution, hvilket betyder børnene herfra oftest samles i en af de
andre institutioner i distriktet. De fleste gange betyder det at børn og voksne fra Herslev er i
Lucinahaven. Lucinahaven har pladsen og der er mulighed for at Herslev kan få deres egen stue
eller at vi kan gå sammen på tværs af husene. Personalet fra Herslev er med i hele åbningstiden.
Hverdagen minder rigtig meget om den hverdag børnene er kendt med i Herslev. Vi spiser
sammen og laver forskellige aktiviteter sammen og børnene syntes det er sjovt at være et andet
sted, med en anden legeplads og andet legetøj. Herslev Børnehus har efterhånden været i
Lucinahaven flere gange. Det er vores oplevelse at både børn og voksne fra begge institutioner,
syntes det er sjovt og rart. Vi kan også mærke at de er ved at vende sig til at komme i Lucinahaven
og det styrker de sociale bånd på kryds og tværs af alle institutionerne.
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