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Indgået mellem parterne: 

Lundegårdens Frie Børnehave 

Lundegårdshegnet 5 

4030 Tune 

 

& 

 

NAVN FORÆLDER/VÆRGE 1 

ADRESSE FORÆLDER 1 

POSTNR OG BY FORÆLDER 1 

Tlf: 

Mail: 

 

Ved fælles forældremyndighed: 

NAVN FORÆLDER/VÆRGE 2 

ADRESSE FORÆLDER 2 

POSTNR OG BY FORÆLDER 2 

Tlf:  

Mail: 

(herefter benævnt forældre) 

 

Om optagelse af: 
FULDE NAVN PÅ BARN 

ADRESSE 

CPR. nr: 

(Herefter benævnt barnet) 
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Lundegårdens Frie Børnehave ønsker, at barnet får den bedst mulige børnehavetid med optimal trivsel!  

Lundegårdens Frie Børnehave er en institution, hvor vi arbejder FOR og MED børnene, og hvor vi arbejder 

for at være et hjem væk fra hjemmet.  

Eftersom vi er en privat institution betyder det, at alt overskud investeres til glæde og gavn for vores børn. 

Den vigtigste faktor, for at opnå dette mål, er et velfungerende samarbejde mellem Jer og børnehavens 

parter. 

Derfor tillader vi os også at stille en række krav, når barnet optages i børnehaven. 

Ved optagelse af barnet i Lundegårdens Frie Børnehave skal barnets forældre anerkende følgende: 

- At forældrene har forældremyndighed over det barn, som optages i institutionen.  

- At læse udleveret/udsendt materiale. 

- At have læst og accepteret ”Vilkår for optagelse i Lundegårdens Frie Børnehave” samt børnehavens 

vedtægter (tilgængelige via børnehavens hjemmeside). 

- At deltage aktivt i barnets børnehaveliv, herunder at efterstræbe at deltage på børnehavens 

arbejdsdage til glæde for vores børn; deltage på forældremøder og børnehavens 

generalforsamling. 

- At indgå i en ligeværdig dialog om udviklingen af barnet. 

- At barnet møder rask og veludhvilet. 

- At barnet har en madpakke og frugt/eftermiddagsmad med hver dag.  

- At sige godmorgen og farvel til personale og børn ved aflevering og afhentning. 

- At gøre sit bedste for at huske at krydse barnet ind og ud. 

- At I hjælper jeres barn med at rydde op inden I går hjem, både legetøj og i garderoben.  

- At jeres barn har tøj med til alt slags vejr. Inkl. skiftetøj 

- At holde sig orienteret om aktiviteter og meddelelser via børnehavens hjemmeside og 

nyhedsbreve. 

- At fortælle børnehavens medarbejdere hvis der er noget dit barn er ked af.   

Til gengæld forpligter Lundegårdens Frie Børnehave sig til følgende:  

- At være imødekommende over for tanker og idéer! 

- At personalet altid er klar med en hjælpende hånd, hvis barnet har svært ved at sige farvel om 

morgenen. 

- At I altid kan komme til personalet og få en snak, hvis I har brug for råd og vejledning vedr. jeres 

barn - både om stort som småt. 

- At vi altid er modtagelig for både ris og ros  

- At vi gør vores bedste for at give dit/jeres barn den bedst mulige børnehavetid med masser af 

stjernestunder! 

Ved gensidig underskrift af denne aftale accepterer undertegnede indholdet af ovenstående; herunder at 

modtage nyhedsmails e. lign. som led i børnehavens informationsdeling, mens barnet går i børnehaven. 
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Herved indstilles, at barnet optages i Lundegårdens Fries Børnehave pr. XX/XX-201X. 

Dato         /         - 2014   Dato         /         - 2014 

___________________________  ___________________________ 

[ FORÆLDERNAVN 1  ]   [ FORÆLDERNAVN 2  ] 

 

Dato         /         - 2014   Dato         /         - 2014 

___________________________  ___________________________ 

Leder, Lundegårdens Frie Børnehave Bestyrelsesmedlem, LFBH  


