Firkløveret er et børnehus eller en klynge om man vil, som består af 4 huse samlet omkring et
fælles gårdmiljø. Hele vejen rundt om bygningerne er der en stor legeplads, som er opdelt i flere
små og store legepladser. Således har hvert hus sin egen legeplads.
Oprindeligt var Firkløveret 4 selvstændige selvejende institutioner;
Fritidshjemmet Violen (nu Det Blå Kløver)
Den integrerede institution Baldrian (nu Det Røde Kløver)
Børnehaven Rønnehuset (nu Det Grønne Kløver)
Vuggestuen Rønneholtparkens vuggestue (nu Det Gule Kløver)
Da det for en del år siden blev populært at slå institutioner sammen for at skabe større og mere
bæredygtige og fagligt stærkere institutioner, blev først Violen og Baldrian slået sammen til
Kastanien og disse blev samtidigt kommunaliserede.
Kort efter blev De resterende 2 selvejende institutioner slået sammen uden dog at lave et nyt
fælles navn (Rønnehaven m.fl. var dog i spil).
Efter yderligere et par års parløb blev alle 4 institutioner slået sammen 1.1.2015, hvorved
Børnehuset Firkløveret opstod i en kommunal kontekst.
Firkløverets varemærke er: ”Det nære i det større”.
Selvom vi er en stor klynge med 70 vuggestuebørn og 99 børnehavebørn, har vi bevidst gjort en
dyd ud af, at de 4 enkelte huse bevarer deres forskelligheder, selvom vi deler pædagogisk grundlag,
fælles vision, fælles værdigrundlag og i øvrigt skal agere i en fælles ramme.
Således er oplevelsen for forældre generelt, at de i høj grad har deres barn i et ”lille” hus, som lever
sit ”eget” liv og, som tiden går og børnene bliver større, stille og roligt får udvidet antallet af
bekendt- og venskaber, som kulminerer i skolegruppen, hvor de 2 børnehavehuse arbejder målrettet
sammen om at give vores Firkløverbørn det bedste afsæt og den bedste overgang til skolelivet.
Vi har et tæt samarbejde med hhv. de andre daginstitutioner i hele Allerød, men særligt har vi et
tæt samarbejde med vores 2 søsterinstitutioner i Kratbjerg distriktet: Kirsebærgården hhv.
Ravnsholtklyngen og med vores distriktsskole: Kratbjergskolen.
Vi har også et samarbejde med andre skole i kommunen, og vi følger også gerne vores børn til
skoler udenfor kommunen, hvis valget falder på en sådan. Det er vigtigt for os, at vores
Firkløverbørn får en god start på deres skoleliv, hvad enten det sker lokalt eller udenbys.
Vi italesætter meget den røde tråd i barnets liv og med det sagt, bliver vores familier de vigtigste
samarbejdspartnere omkring det enkelte barn. I vil derfor som forældre skulle vænne jer til, at vi
aktivt involverer jer i jeres barns hverdag og trivsel i institutionen og tilbyder en palet af
muligheder for at deltage i alt lige fra sociale arrangementer til årlige konsultationer/samtaler
omkring jeres barns trivsel.
Vores virke læner sig op ad Allerød kommunes Børne- og læringssyn, og vi anbefaler alle forældre,
som lige er landet i Allerød kommune om at tage et kig på dette.
Vi har et link til det et andet sted her på vores hjemmeside :o)

