
Retningslinjer for aflevering i Menighedsbørnehaven  

Vi i bestyrelsen er glade for, at man i Menighedsbørnehaven prioriterer at tage regelmæssigt på udflugt 

med vores børn. Dette vil vi gerne være med til at støtte op om, så de bliver ved med at have mulighed for 

det, derfor disse retningslinjer.  

I hverdagen skal alle børn være afleveret i børnehaven inden kl. 9.30 af hensyn til at kunne deltage i div. 

aktiviteter, kunne være deltagere i legene og derved skabe venskaber; endvidere af hensyn til evt. 

spontane ture f.eks. tur til kælkebakken ved uventet meget sne. Hvis ens barn skal til tandlægen eller lign., 

er I velkommen til at lave en aftale om, at I den pågældende dag afleverer senere.  

Ved planlagte udflugter er det ind imellem nødvendigt, at flytte senest afleveringstidspunkt. Dette gøres 

for, at man kan nå toget, teateret, eller ud på eks. en bondegård og tilbage igen, inden de første personaler 

har fri. Når det har været varslet, at børnene skal på udflugt, er det ikke muligt at aflevere sit barn senere 

end det varslede tidspunkt. Det er ikke muligt at aflevere sit barn på stationen eller på vej til udflugtsmålet.  

Grunden til disse retningslinjer er tre vigtige faktorer: sikkerhed, barnets tarv samt af hensyn til at kunne 

overholde tidsplanen. Som noget nyt vil telefonen ikke blive taget fra 20 min. før senest 

afleveringstidspunkt. Igen handler det om de tre faktorer (sikkerhed, barnets tarv og tidsplanen). 

Det er således, at børnene, inden de går på udflugt, bliver samlet i små grupper, får tildelt en voksen som 

har særligt ansvar for denne gruppe børn på turen, de får sikkerhedsveste på, der bliver tjekket om alle 

børn har en rygsæk med en madpakke og drikke dunk, samt om alle børn har den rigtige påklædning på i 

forhold il vejret. Ligeledes bliver det tjekket om alle har fået tisset m.m. Endvidere bliver børnene forberedt 

på, hvor udflugten går hen og hvad der skal ske undervejs. Da det ikke er 1-3 børn som i hjemmet, der skal 

ud af døren, men derimod op til 50 børn, er det ekstra vigtigt, at alle voksne er nærværdende i forhold til 

børnene, og ikke skal gå fra for at tale i telefon (hver voksen har 8-10 børn hver). Vi håber, at alle forældre 

vil respektere disse retningslinjer fremover, da det desværre har været et tilbagevendende problem.  

Med venlig hilsen  
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