
Velkommen til Fejø Børne- og kulturhus
Her er lidt praktiske informationer 
-  Børnene skal have skiftetøj liggende (t-shirt, 

langærmet trøje, bukser, underbukser, strømper)
-  Børnene skal have passende overtøj med til 

vejret og  årstiden.☀ 🌧 ☃

-  Børn, der bruger ble, skal have egne bleer med.

- Madpakken skal indeholde: mad som spises til frokost kl 11
- Formiddagsmad/Eftermiddagsmad  

lægges i en anden madkasse =  lille 
mellemmåltid (frugt, grønsager, 
youghurt el.lign.) af og til giver Fejø 
Børne- og kulturhus noget til 
eftermiddag f.eks. groft knækbrød, 
grovboller/frugt

- Drikkedunke  kan medbringes KUN 
med vand ( saft,juice mv. Nej tak)

-Fejø Børne- og kulturhus giver mælk                                       
og vand til maden.

-Ved særlige lejligheder f. eks. $ fødselsdag må barnet 
gerne tage noget spiseligt (gerne sundt) med til at dele ud 
til alle.

-Vi forventer at børnene kommer senest kl. 9.00, så alle 
kan deltage i samling, aktiviteter, ture ud af huset mv.  

- Husk at give besked, hvis dit barn holder fridag, kommer 
senere kl. 9.00 eller hentes tidligt.

Dagen:
6.30 - 9.00   Børnene ankommer. Morgenpasning er fælles for 

børnehavebørn og skolebørn, 
(skolebørn sendes i skole 7.50)

8.30 - 8.45   Fælles morgensang med skolen 
(mandag, onsdag, torsdag og fredag)

8.45 - 9.00   Formiddagsmad
9.00 - 11.00 Aktiviteter, ture ud i naturen, samling mv.
11.00         Frokost - vi læser højt af børnebøger mens 

børnene spiser
12.00         Børn, der har behov for middagssøvn puttes, imens 

er der aktiviteter, leg på legepladsen mv.for de 
andre børn 
- jævnligt i samarbejde med SFOén

14.30 Eftermiddagsmad
14.00 - 16.30/16.00  fri leg, store og små kan besøge hinanden i 

grupperne efter aftale 

Personalet i Børnehuset:
Birgit Jensen (37 t.)
Lotte Helt Andersen (18 t)
Bielle Teglbjærg (5,5 t)
Heidi Høyer Jensen (10 t)

Leder: Bestyrelsesformand for Fejø 
Børne- og kulturhus Niels Sloth Larsen: nslarsen@mail.tele.dk

Åbningstid:
6.30 - 16.30 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag 
6.30-16.00   fredag

Børnehuset: 54713101. Birgit: 21280944



Velkommen til Fejø Børne- og kulturhus
dagtilbud til 0-6 årige


