Velkommen
til
Husum Fritidsinstitution

Om institutionen
Velkommen til den selvejende institution Husum Fritidsinstitution.
På fritidsinstitutionen går børnene fra Husum Skoles 0. klasser til
og med 3. klasser.
Til institutionen er knyttet ti pædagoger, tre pædagogiske assistenter og ni
pædagogmedhjælpere.
Ledelsen, der alle er uddannede pædagoger, består af en leder og tre afdelingsledere.
Institutionen er fordelt på tre afdelinger, som ligger på fire matrikler rundt om Husum Parken.
Alle afdelinger i Husum Fritidsinstitution rummer børn fra forskellige klassetrin, og alle afdelinger arbejder ud fra samme vision.
Alle har de samme overordnede principper, ligesom vores politikker er fælles.
I fritidsinstitutionen er det vigtigt for os at sikre, at
 Barnet har retten til Fri Tid.
 Alle børn oplever tryghed og nærvær gennem autentiske
voksne, der i alle afdelinger arbejder aktivitetsbaseret.
Når dit barn skal starte i fritidsinstitutionen, bliver I tilknyttet en
af vores afdelinger. Alle de andre børn fra dit barns klasse vil også
gå i denne afdeling.

Samarbejdet med skolen
Vores største mål for Husum Fritidsinstitution er at skabe den
røde tråd i barnets dag fra kl. 6.15 til kl. 17.00.
I samarbejde med Husum skole vil vi skabe en rød tråd, så barnet
får den bedste dag med få trygge og kendte voksne, der følger
barnet gennem skoledagen og ind i fritidslivet.
Nogle af pædagogerne i Husum Fritidsinstitution arbejder også på
skolen.
I skoletiden har hver klasse fra 1. til 3. klasse en fast pædagog
tilknyttet.
Uden for skoletiden arbejder denne primærpædagog i den af
fritidsinstitutionens afdelinger, hvortil klassen hører, når børnene
er i institutionen.

Praktiske oplysninger
I kan finde oplysninger om institutionen samt en beskrivelse af
alle afdelinger på hjemmesiden:
www.husumfritidsinstitution.dk
Vi glæder os meget til, at vi i de kommende år får mulighed for at
samarbejde med jer omkring jeres barns fritidsliv her i Husum
Fritidsinstitution.
Endnu engang velkommen

Thomas Steffin
institutionsleder
+45 20 21 51 94
leder@husumfritidsinstitution.dk
Kontor- og postadresse
Kyringevej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 71 74 35 17
kontor@husumfritidsinstitution.dk
Ean-nummer 5790002327810
Cvr-nummer 37 78 12 82

Afdelingerne
Hvide Hus og Pavillonen,
Hvide Hus, Kyringevej 1
tlf. 29 21 39 06
Pavillonen, mellem skolen og parken
tlf. 52 81 21 87
hvidehus@husumfritidsinstitution.dk
Trommen, Nordrupvej 12
tlf. 40 17 54 56
Afd.leder direkte 51 23 34 13
nordrupvej@husumfritidsinstitution.dk
Smørblomsten, Smørumvej 197
tlf. 29 21 04 23
Afd.leder direkte 29 26 62 88
smorumvej@husumfritidsinstitution.dk

