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Aflevering/afhentnings procedure i Humlebo 2018 

 
Hvordan modtager vi jeres børn ? 

• Jeres børn er først afleveret, når I har afleveret til en voksen fra institutionen. 

Det er først her, at vi har ansvaret for jeres barn.  

• Ved ankomst til institutionen skal I sørge for, at jeres barn kommer af tøjet og 

får hjemmesko på, samt at madpakker og. frugt bliver anbragt i køleskabet/ 

frugtkurv. 

• Vi åbner om morgen på bistuen, med morgenmad i tidsrummet kl. 6.30 – 8.00.  

• I vil altid kunne finde hjælp til at vinke med en voksen frem til kl. 9.00. hvor 

husets aktiviteter starter. Vinkning foregår, som regel i vinkerummet ved vinduet 

eller på stuerne. Vær sikker på, at dit barn er enigt i, hvordan I afleverer, så 

de ved, at I er gået, dette er med til, at de ikke bliver kede af det bagefter. 

Vi lægger vægt på, at afleveringen bliver så tryg og rolig som overhovedet muligt, 

- en god start præger resten af dagen.!  

Har I derhjemme haft problemer (uoverensstemmelser, sovet dårligt), vil vi gerne 

have besked, så vi har en bedre forståelse for barnet og dets reaktioner den 

pågældende dag.  

• Vi gør opmærksomme på, at nogle dage vil vinkerummet være optaget af 

talepædagogen eller andre møder og derfor er der ikke mulighed for at vinke i 

rummet, men ved hoved døren, på stuen eller hegn ved legepladsen.  

 

Hvordan henter i jeres barn ? 

• Ved afhentning skal I ligeledes kontakte en voksen, således, at vi er klar 

over, at barnet er afhentet.  

• Afhentes barnet af andre end jer selv- skal vi vide det, da vi ikke udleverer 

barnet til vilkårlige personer. Der kan laves aftaler med personalet, som 

skrives på stamkortet, så skal I ikke huske at meddele det hver gang.  

• Jeres børn skal gå med hjem første gang I kommer i institutionen for at 

hente dem. Der skal ikke laves aftaler om at komme tilbage senere, da det 

ofte ender med, at jeres barn bliver ked af det, når I har forladt 

institutionen.  
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