
 

 

      

Lundegårdens Frie Børnehave 

 
 
Vi har etableret den første private daginstitution i Tune – faktisk i hele Greve Kommune.  
Vi åbnede den 1. november 2013. 
 

Hvad kan vi gøre for Jer? 
 
Vi kan tilbyde Jer en portal til børnefamilier i Greve Kommune. 
 
Lundegårdens Frie Børnehave er aktiv på facebook og har søsat tiltag, der vil gøre børnehavens 
hjemmeside til et hyppigt anvendt socialt forum for såvel nuværende som kommende forældre, 
bedsteforældre, samt andre interesserede i Greve Kommune. 
 
Børnehavens hjemmeside bliver en imponerende indgangs- og kommunikationsportal, hvor 
forældre kan følge med i børnenes hverdag; ugentligt via statusopdateringer og billeder, 
månedligt via aktivitetsplaner.  
 
Øvrige interesserede kan surfe rundt på den offentligt tilgængelige del af hjemmesiden, hvor Jeres 
sponsorat bl.a. vil fremgå, samt besøge forældrenes brugt-bazar og følge med i selve børnehavens 
udvikling, der gennem det sidste år har fået en hel kommune på den anden ende.  
 
Lundegårdens Frie Børnehave har plads til 63 børn fra 3 til 6 år og vi samarbejder med børn, 
forældre, bedsteforældre og foreningslivet for at opnå kommunens bedste og mest efterspurgte 
børnehave. 
 
Vi er meget interesserede i en dialog, om hvordan vi kan 
tilpasse eksponeringen ved sponsorering af større beløb end 
de oplistede. 



 

 

 

Hvis den samlede værdi af det/de sponsorerede produkter overstiger: 

5000 kr. + 

 Firma logo på facebook- og hjemmeside. 

 Takkeskrivelse samt eksponering af logo i nyhedsbrev. 

 Sponsor ramme til ophængning ”Jeg/vi har d.d. sponseret Lundegårdens Frie 
Børnehave med…” 

 
10.000 kr. + 

 Ovenstående indhold + 

 Takkeskrivelse på hjemmesidens forside. 

 Skilt med navn/logo og sponsorat/donation på sponsorvæggen i indgangsparti til 
børnehaven. 

 
15.000 kr. + 

 Ovenstående indhold + 

 Firma logo tildeles aktivt link på hjemmeside. 
 

25.000 kr. + 

 Ovenstående indhold + 

 Presseomtale og alm. promovering ved børnehavens store arrangementer. 

 

Hvem er vi? 
 
I Lundegårdens Frie Børnehave lægger vi vægt på hjemlige omgivelser og værdier. For at behandle 
alle folk lige, skal man behandle folk forskelligt. 
 

 
Lundegårdens Frie Børnehave 
www.lundegården.dk;  
mail: kontakt@lfbh.dk 
Tlf.: +45 42 37 23 63 
 
 

http://www.lundegården.dk/

