
   
 

Praktisk information ved opstart i Frihaven. 

Velkommen I Frihaven.  

Ved opstart tager vi en snak og meddeler meget af det der står nedenfor, men her kommer nogle vigtige 

informationer, som måske kan give svar på eventuelle spørgsmål. 

Ellers holder vi meget af at kommunikere med jer mundtligt i hverdagen.  

 

Frihaven og Møn Friskole er et forpligtende fællesskab. I har ikke kun skrevet jeres barn, men også jer selv 

op i Frihaven.  

Vi forventer derfor: 

- Deltagelse til en af de to arbejdsweekender der er på et skoleår. Forår eller efterår. 

- Forældrerengøring en eftermiddag om året.  

- Deltagelse ved forældremøder, oftest to gange om året.  

- At I deler jeres eventuelle undren med personalet eller ledelsen, så vi slipper for misforståelser og 

sladren i mødregruppen eller brugsen.  

- At I vil deltage i en dialog om jeres barns trivsel. Fortælle os om ændringer I barnets liv og være 

lydhør overfor sparring med personalet. Vi tilbyder forældresamtaler en gang årligt. 

- At i en gang om ugen tjekker intra, for at følge med i jeres barns hverdag.  

- Kigger dagligt på tavlen i garderoben. 

- At I meddeler os om sygdom og ferie, gerne via sms. 

Medbring: 

- I barnets garderobe medbringer man selv en kurv eller kasse til skiftetøj. Min. to sæt tøj der passer 

til årstiden. Derudover overtøj der passer til årstiden. 

-  Børnene skal have en drikkedunk med til legepladsen og ture.  

- Medbring en tutraske, når barnet skal på tur. Vi anbefaler en taske der kan spændes over brystet. 

-  I har selv bleer med. Vi har klude og håndklæder. 

- Børnene må ikke have deres eget legetøj med hjemmefra. En sovebamse anses ikke som legetøj, 

men skal blive på barnets plads. 

-  Vi har cykeldag i starten af hver måned, hvor børnene må have deres egen cykel og hjelm med.  

- Den sidste fredag i måneden har vi bamsedag, hvor man må tage en bamse med hjemmefra. 

 

Mad: 

- Vores kostpolitik er lavet i samarbejde med forældrebestyrelsen, og bliver udleveret ved opstart. 

Spørg evt. personalet når jeres barn har fødselsdag om hvad der må deles ud.  

- Morgenmad: Mellem kl 6.30 og 7.30 kan man få morgenmad. Havregryn eller havregrød. Man må 

ikke have morgenmad med hjemmefra.  

- Fra Kl 7.30 og frem til ca. kl. 9 må børnene spise fra deres madpakker.  

- Ved frokost kl. 11 spiser alle børn samtidig i små grupper. Her starter alle med at spise 2 madder. En 

rutine der hjælper med at sørge for at børnene ikke kun får frugt og grønt, men husker også at spise 

brød. Ligeledes skal alle børn drikke et glas vand ved frokosten.  

 



   
 

Aflevering og afhentning: 

- I kan aflevere om morgenen mellem kl. 6.30 og 8.55 til den voksne jeres barn er mest tryg ved. 

Mellem kl 9 og 9.30 har vi samling og her kan man ikke aflevere. Efter kl 9.30 må man komme lige 

når man har lyst. Tjek dog om stuen skal på tur og man derfor skal være kommet inden et bestemt 

tidspunkt.  

- Kl. 14 spiser vi frugt og hjemmebagt brød. I må gerne hente imens, men tænk over at gøre det uden 

at det forstyrrer for meget.  

- Tjek gerne jeres barns garderobe om morgenen og sørg for at det tøj der passer til vejret, er 

fremme så barnet kan finde det. Når I går om eftermiddagen så sæt skoene op og ryd op på pladsen 

så rengøringen kan komme til.  

- Sig goddag og farvel til en ansat. Lad ikke børnene kravle op og åbne lågen selv indefra legepladsen.  

- Aflever ikke børn der virker sløje. 

- Meddel hvis det er andre der henter jeres barn. 

 

Ferie og lukkedage: 

- Frihaven har ca. 5 lukkedage om året. Det er dagene mellem jul og nytår, dagen efter Krisi 

himmelfart og en pædagogisk dag for personalet. Inden sommerferien og juleferien sendes en 

seddel ud med vigtige datoer det kommende halve år. Her står lukkedagene også på.  

- Vi har mange børn med søskende på skolen der holder fri når skolen har ferier, derfor spørger vi ud, 

via afkrydsningssedler om jeres barn kommer eller holder fri i ferier. Det er vigtigt for os at vide 

hvor mange der kommer, så vi kan planlægge personalets ferie og bestille vikarer.  

- Vi har sammen med forældrebestyrelsen besluttet at alle børn i Frihaven skal holde 3 ugers ferie 

mellem maj og september. Ugerne behøver ikke være sammenhængende.  

-  

Økonomi: 

- Det koster 1000 kr. at skrive sit barn op i Frihaven og til skolen. (kun det første barn) Beløbet 

tilbagebetales hvis vi ikke kan tilbyde jeres barn plads, ellers tilbagebetales pengene ikke.  

- Der tilbydes søskenderabat, som fratrækkes jeres betaling automatisk. Vi bliver informeret fra 

kommunen hvis der er søskende indskrevet andre steder.  

- Juli måned er betalingsfri. 

- Man kan søge om økonomisk fripladstilskud via kommunens hjemmeside. 

- Man kan søge om deltidsplads under barsel via kommunen.    

-  

Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende. 

 

                    Hilsen personalet i Frihaven 

 

 

 


