
FAQ – Husumvold 

 

Her er et lille sæt ”spilleregler” for at sikre en bedre hverdag for børn og voksne i institutionen.  

 

Hvad er Husumvolds åbningstid? 

Husumvold har åbent mandag til fredag. Institutionen åbner hver morgen kl. 6.30 og lukker alle hverdage kl. 16.45. Kl. 

16.45 er det tidspunkt, hvor personalet lukker institutionen, og alle børn derfor har forladt huset! 

 

Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med aflevering af mit barn? 

Kontrollér tavlen for ugens program og specifikke mødetider. Respektér vuggestuebørnenes morgensamling mellem 

9:00 – 9:30 og aflever dit vuggestuebarn uden for dette tidspunkt. Om fredagen er der fællessamling for alle i 

institutionen kl. 9.45, så aflever dit barn inden da. 

 

Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med afhentning af mit barn? 

Respektér at børnehavebørnene samles og spiser frugt og/eller får læst historie fra 14:30 – 15:00, og afhent dit barn 

uden for dette tidspunkt, så vidt som muligt. Undlad venligst at gå gennem alrummet hvor Storbørnsgruppen holder til i 

dette tidsrum. Husk at du og dit barn skal sige farvel til en af de voksne, så de har overblik over, hvilke børn der er 

hentet. 

 

Hvordan skal jeg forholde mig i tilfælde af mit barns sygdom? 

Hvis barnet bliver sygt i institutionen, ringes der til jer på arbejdspladsen eller hjemme, så I kan komme og hente ham 

/hende. Barnet ringes hjem hvis temperaturen er 38 C eller derover, hvis der er udslæt eller samt hvis almen tilstand 

ikke er god. Barnet bør have været rask (dvs. feberfri og uden opkast/diaré) i 24 timer, inden det afleveres i institutionen 

igen, fordi barnet skal kunne deltage i institutionens daglige og planlagte aktiviteter. 

 

Hvilket skiftetøj bør mit barn have med? 

Et komplet sæt tøj alt efter årstiden: En varm trøje, regntøj, gummistøvler og hjemmesko/solhat, sandaler til om 

sommeren. Vi opfordrer til at der er navn i barnets tøj, så vi bedre kan holde styr på hvis der er hvis.  Husk det er dit og 

dit barns ansvar at ”holde orden” i kassen ☺ 

 

Er Husumvold en sukkerfri institution? 

Nej, bestyrelsen har vedtaget, at Husumvold ikke er en sukkerfri institution. Sukker er derfor en del af hverdagen, så 

børnene kan lære at bruge det i begrænset omfang. Men der tages efter aftale med personalet så vidt som muligt hensyn 

til individuelle ønsker.  

 

Har Husumvold en kostpolitik? 

Ja. Kost- og sukkerpolitikker kan læses på hjemmesiden:  

www.husumvold-info.dk   

 

Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med at mit barn skal deltage i svømning?  

Svømmedagene ligger altid på onsdage. Medbring kun badetøj og håndklæde og helst pakket i en rygsæk, som dit barn 

selv kan bære. 

 

Må vi selv have legetøj med? 

Der må gerne medbringes legetøj, men på eget ansvar. Andre børn skal også have lov til at låne det. Hvis det skaber 

konflikter, vil det nogle gange blive lagt ud på barnets plads. Vi må bede om at ”larme” legetøj bliver derhjemme.  

 

Hvordan fejres fødselsdage? 

Aftal fødselsdagens afholdelse med stuens personale i god tid. Fødselsdagen kan afholdes i institutionen eller i 

hjemmet. Hvis fødselsdagen afholdes i hjemmet og personalet skal deltage, skal hele stuen inviteres med. Af hensyn til 

trafiksikkerheden og de andre børn i institutionen, der ikke har været til fødselsdag,  bedes I ikke give børnene balloner, 

flag, frugt eller lignende med på hjemturen. 

 

Skal man holde ferie? 

Ja, bestyrelsen anbefaler at alle børn holder 3 ugers sommerferie, heraf mindst to uger samlet. Af hensyn til 

planlægningen af bemandingen bedes den udmeldte ferieperiode overholdt . 

 

Hvad med lukkedage? 

Institutionen overholder det maksimale antal lukkedage som er 7 + Grundlovsdag og Juleaftensdag, de ligger på dage 

med forventeligt lavt fremmøde fx dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår. Se opslag og hjemmesiden   

Alle der har pasningsbehov skal meddele det på kontoret senest en måned før så der kan blive sørget alternativ pasning i 

netværkets andre institutioner (dog ikke 5/6 og 24/12, hvor alle har lukket). 

 

Holdes der lukket pga. pædagogisk planlægning? 

Ja, bestyrelsen har besluttet at personalet hvert efterår kan afholde et todages pædagogisk seminar, hvor de uddanner sig 

og tilrettelægger næste års aktiviteter - Som regel ligger det omkring efterårsferien hvor der forventelig er et lavt 

fremmøde.  

 

 

Sidst og ikke mindst: Brug jeres sunde fornuft, og er I i tvivl så spørg personalet. 

http://www.husumvold-info.dk/

