
Ejby Private
Børnehave

Velkommen til



Det er vigtigt for bestyrelse og personale, at vi tilbyder en 
børnehave, der fra første dag føles tryg og rar at komme i for 
både børn, forældre og personale. Derfor har vi udformet en 
velkomstfolder, hvor I kan finde de væsentligste informationer 
om børnehaven. I er naturligvis altid velkomne til at ringe eller til 
at spørge os, hvis der er informationer I mangler. 

Personalet: 

Lisbeth Skov Andersen - Leder. 37 timer. 
 
 

Bonnie Nielsen - Pædagog. 37 timer. 
Bonnie er husets vejleder for studerende.  

 

 

Jette Klostergaard - Pædagog. 37 timer. 
Jette er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. 

 

Nik Rønkvist - Pædagogmedhjælper. 30 timer. 
 
 

Birte Sommer - Pædagogmedhjælper. 32 timer. 
 
 

Studerende - 32 1/2 timer 
Periodevis har vi studerende et halvt år af gangen. 

Bestyrelse:

Indtil næste generalforsamling, som holdes inden udgangen af maj 
2017:

Indhold: (alfabetisk rækkefølge)

Arbejdskraft:

Ejby private børnehave er en foreningsejet børnehave. Det betyder, at 
vi selv administrerer vores økonomi og vores budgetter, men også, at 
der ikke er andre kasser, vi kan hente pengene i. Skal der skiftes nogle 
tagplader tages det fra samme kasse, der betaler vores legetøj.

For at holde vores udgifter nede er dagligdagen baseret på, at I foræl-
dre hjælper til. Er du for eksempel interesseret i IT, kan det være dig, 
der vedligeholder vores hjemmeside. Eller hvis du er god med en skru-
etrækker, kan du hjælpe med at hænge røgalarmer op. Alt sammen 
noget der skal gøres, men som der i det daglige ikke er hænder eller 
evner til. Giv Lisbeth et praj om, hvad du kan bidrage med til huset. 

Desuden har vi to arbejdslørdage, hvor vi mødes og sammen får løst 
nogle af de opgaver, der kan ordnes hurtigt, når vi er mange og vi 
hjælpes ad. Hyggelige dage, hvor vi lærer hinanden bedre at kende, og 
hvor også børnene nyder at være med. Der er altså en klar forventning 
om, at alle forældre bidrager med noget på den ene eller anden måde.

BedsteBanden:

Vi har i børnehaven et samarbejde med et par eferlønnere eller pen-
sionister, som ind imellem kommer på besøg (efter aftale) og laver  
noget med nogle af børnene. Det kan være alt lige fra julepynt til  
bagning og læsning. Vi har her også Meta, som kommer fast om  
onsdagen.

Formand:  
Anders Helbo

Næstformand:  
Tina Mølgaard

Medlem:  
Bjørn Toftdal

Kassér:  
Rikke Holmegaard

Medlem:  
Bettina Maciejewski

Suppleant:  
Rikke Lolbæk

Suppleant:  
Esben Fogh Nielsen

Medarbejderrepræsentant:  
Jette Klostergaard

Velkommen til Ejby Private Børnehave



Kl. ca. 15.30 samles børnene på én stue. 

Kl. 16.30 lukker børnehaven om fredagen.

Kl. 17.00 lukker børnehaven mandag til torsdag. 

Eftermiddagsmad:

Kl. ca. 14.00 serverer børnehaven eftermiddagsmad. Det kan være 
meget forskelligt såsom frugt, grøntsager eller brød. Hvis jeres barn 
er meget sulten, er det en god idé at give det en ekstra mad med i 
madpakken. 

Ferie/fridage:

I planlægning af ferieperioderne har vi brug for et tæt samarbejde  
med jer i forældregruppen. Ved at være i god tid med tilbagemelding 
af ferie, kan I være med til, at vi får optimale forhold for alle i ferie-
perioderne. Når jeres ferieplaner ligger fast, vil vi gerne informeres 
hurtigst muligt. Vi ved godt, at der altid kan komme en dag, hvor 
bedsteforældre alligevel gerne vil passe, men jo mere, der er afklaret 
på forhånd, desto bedre. I sidste ende betyder den gode planlægning, 
at vi optimerer vores pædagogiske timer bedst muligt, og det er det 
bedste for børnene. 

Formiddagsmad: 

Mange børn er sultne i løbet af formiddagen og kan tage en rugbrøds-
mad efter behov mellem 8.30 – 10.30

Forsikring: 

Alle børn skal være forsikrede privat, da børnehaven ikke har en 
forsikring der dækker. Obs! Når forældre hjælper os på en arbejdsdag, 
bør I have en heltidsforsikring, da ingen andre forsikringer dækker ved 
tilskadekomst, når man arbejder for 3. part.

Hvis et barn laver person- eller tingskade i institutionen, bliver barnet 
personligt erstantningsansvarlig, hvis det har handlet uagtsomt eller 
forsætligt. Jævnfør “Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar”.

Forældrekaffe: 

Vi har ingen særlige eftermiddage sat til forældrekaffe, men I er altid 
velkomne til at tage en kop om morgenen, når I afleverer, eller om 
eftermiddagen, når I henter. 

Bedsteforældredag:

Vi har en årlig bedsteforældredag om foråret. 

Betaling:

Egenbetalingen for en plads i Ejby Private Børnehave udgør i 2016 kr. 
1.935,- i 12 måneder.  Dertil kommer en månedlig betaling på 25 kr. der 
går til madordning densidste onsdag i hver måned – altså ialt et beløb 
på kr. 1.960,-. Betalingen skal tilmeldes PBS.   

Blebørn:

Mange børn bruger ble, når de starter i børnehaven. I skal selv med-
bringe bleer til jeres barn. Her i børnehaven øver vi, at de  går på toilet, 
som de andre. Når vi i samarbejde med jer vurderer, jeres barn er klar 
til at smide bleen, øver vi toiletbesøg mange gange om dagen i en 
uges tid inden bleen ryger af. Bleerne skal helst ikke være blebukser, 
men dem der kan åbnes i siderne. Se også under R for Renlighed.

Cykler:

Ind imellem holder vi cykeldag i børnehaven, hvor børnene kan 
medbringe deres egner cykler, eller løbecykler. I så fald skal de også 
medbringe cykelhjelm. De må kun have cykelhjelm på, når de cykler.  

Dagens rytme:

Kl. 6.30 åbner vi børnehaven på Mælkebøtten, hvor vi serverer morgen-
mad indtil kl. 8.00. 

Om formiddagen foregår leg og aktiviteter i hele børnehaven og på 
legepladsen. Der er plads til både fri leg og aktiviteter, de voksne  
sætter i gang.

Kl. ca. 9.30, når alle børn og voksne er kommet, vil de mere planlagte 
aktiviteter gå i gang. I kan se vores aktivitetsplan på tavlen i gangen, 
hvor vi sidst på dagen skriver, hvad der er foregået. Hvis nogen bliver 
sultne, kan de i løbet af formiddagen tage sig en rugbrødsmad fra 
madpakken.

Kl. ca. 11.00 samles vi til rundkreds i grupperne og spiser derefter mad-
pakker. Bagefter går alle (undtagen sovebørn) på legepladsen.

Om eftermiddagen tilbyder vi børnene eftermiddagsmad -  
madplanen er skrevet på køkkentavlen. 

Der vil både være fri leg og spontane aktiviteter i løbet af  
eftermiddagen.



Fødselsdage:

I børnehaven: Vi fejrer gerne barnets fødselsdag i børnehaven i  
barnets gruppe. Det er en dejlig begivenhed, hvor fødselsdagsbarnet  
er i centrum. Vi lægger dug og sætter flag på bordet. Vi synger en 
fødselsdagssang efter barnets ønske og giver fødselaren en lille gave, 
vi har lavet. 

Hvis man holder fødselsdag hjemme udenfor børnehavens åbningstid 
og deler invitationer ud i børnehaven, så gælder følgende retningslinier: 
Man kan invitere hele barnets gruppe, eller drenge/ pigegruppen fra 
gruppen. Eller man kan invitere hele børnehaven eller drenge/pigegrup-
pen fra hele børnehaven. Ønsker man at invitere på tværs af dette,  
skal vi bede jer dele invitationer ud privat og ikke i børnehaven.

Forældre medbringer selv, hvad vi skal spise, og vi gør opmærksom på, 
at vi gerne nøjes med én sukkerholdig ting.  

Hjemme: Vi kommer også gerne hjem til barnets fødselsdag. I så fald 
er det barnets gruppe, der kommer på besøg (børn og voksne) og 
forældrene, der står for arrangementet. Er det i gåafstand, klarer vi det 
selv, og er det længere væk, er det forældrene, der betaler for trans-
porten. Vi tager en gave med fra børnehaven. Også i denne forbindelse 
vil vi gerne nøjes med én sukkerholdig ting.

Se i øvrigt kostpolitikken.  

Garderober:

Vi skal bede jer hjælpe jeres børn og os med at holde orden i garde-
roberne. Ryd dem derfor op inden i går derfra om eftermiddagen, sæt 
børnenes sko og støvler op på bænken i garderoben, så det er nem-
mere for os, når vi skal feje. Vi vil gerne bede Jer om at tømme garde-
roberne hver fredag, så vi kan få gjort dem ordentligt rent. 

Generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned. Alle med 
forældremyndighed over børn i institutionen er valgbare og stemme-
berettigede.

Goddag og farvel: 

Det er vigtigt for børnene og os at få sagt ordentligt goddag og farvel, 
så husk altid at gøre opmærksom på, når I kommer og går. 

Forældresamtaler:

Samtalerne er uden børn. Vi tilbyder forældresamtaler á 30 min. Første 
gang er ca. 3 måneder efter børnehavestart. Vi holder også samtaler 
om efteråret for forældre til de kommende skolebørn. 

Det er selvfølgelig også muligt at tale med os på andre tidspunkter, 
hvis I synes, I har behov for det. Ligeledes skal vi nok henvende os, 
hvis vi har behov for en samtale. 

Samtalerne foregår så vidt muligt i vores arbejdstid, så de er muligt, at 
I er nødt til at tage fri for at komme til møde om jeres barn.

Generelt håber vi på størst mulig åbenhed. Jo bedre vi er til at orien-
tere hinanden og samarbejde om jeres barn, jo større chance har vi  
for at få jeres barn til at trives. 

I skal endelig altid komme og spørge, hvis der er noget, I er i tvivl om, 
eller noget I synes, I mangler information omkring. 

Friplads: 

Der kan søges om hel eller delvis friplads, som afhænger af jeres 
indtægt og tildeles af jeres bopælskommune. Tag en snak med  
kommunen.

Frokost/madpakker:

Vi spiser madpakker på stuerne omkring kl. 11.15. Børn og voksne 
hjælper hinanden med at dække bord med tallerken, bestik og kander 
med vand. Det skal være en hyggelig stund, hvor der er mulighed for 
en god snak, et godt grin og rart samvær. 

Vi vil gerne have sunde madpakker med rugbrød, frugt og grøntsager 
hver dag. En sund og varieret kost sikrer en jævn forbrænding, hvilket 
giver overskud til at deltage aktivt i sin egen hverdag. Se i øvrigt børne-
havens kostpolitik.

Madpakken må helst  ikke indeholde:
• Udelukkende hvidt brød  
• Mælkesnitter, kager, slik, alle former for yoghurtprodukter  

med sukkerindhold
• Drikkevarer
• Kiks og andet med chokolade

Børnene tilbydes vand til madpakken



Legeliste: 

Vi laver en legeliste og adresseliste med børnenes navne, adresser og 
telefonnumre, som udleveres til jer. Hvis I ikke ønsker at komme på 
listen, må I sige til.

Legeplads: 

Vi har en dejlig kuperet legeplads med mange gode kroge og legered-
skaber. Den må gerne benyttes uden for åbningstiden, hvor lågen ikke 
er låst. Og da der er børn, der skal lege der igen dagen efter, ønsker vi 
ikke pladsen bliver brugt til at lufte hund på. Derfor er der en hun-
dekrog ved cykelskuret uden for lågen til hunden. Pas godt på vores 
legeplads!

På legepladsen er de masser af klatretræer, som børnene gerne må 
klatre i. Der er også ind imellem meget mudder, så tøjet kan blive 
meget beskidt.

Vi har i børnehaven en engageret forælder, der i samarbejde med os 
har udarbejdet en vision for hele legepladsen. Vi har derfor en plan for, 
hvordan vi gør legepladsen endnu mere attraktiv fremover.   

Legetøj: 

Den sidste fredag i måneden har vi legetøjsdag, hvor børnene må 
medbringe legetøj hjemmefra - dog uden elektronisk lyd. Vi melder 
dagene ud på tavlen i gangen samt i nyhedsbrevet. Det medbragte 
legetøj er på eget ansvar, og børn og forældre leder selv efter det, der 
evt. er blevet væk. 

Lukkedage:

Vi har ingen lukkedage i forbindelse med sommerferien. Dog har vi luk-
ket d. 24. og d. 31. december. Vi har lukket fredag efter Kristi Himmel-
fart samt på grundlovsdag den 5. juni, da det er vores erfaring, at der 
er ganske få børn, der har behov for pasning de dage. Det er muligt, 
det viser sig nødvendigt at lave en lukkedag eller forældrepasnings-
dag i forbindelse med kurser eller personaledage. I så fald skal vi nok 
bestræbe os på at give besked i god tid. 

Vi prioriterer at være rollermodeller for ro og fordybelse i vores hus. 
Derfor er der én bestemt voksen hver morgen man kan vinke med. 
Den anden er ved morgenbordet og alle de børn der spiser morgen-
mad. Den voksne der kan vinke vil gerne gå med og vinke i køkkenet, 
men allerhelst foretrækker vi, at I afleverer jeres barn til en aktivitet 
eller leg, så det er i gang og vinker fra stuen. Det er meget nemmere 
for barnet at komme videre i legen, når I er gået, fremfor hvis det skal 
vinke i køkkenet og så bagefter skal i gang med noget. 

Under alle omstændigheder skal I altid sige farvel til jeres barn. Det er 
mest trygt for barnet, når det ved, I ikek går uden at sige farvel. 

Ind imellem bliver nogle børn kede af det, når I skal gå. Det er ikke 
nemt at gå fra et grædende barn. Oftest er det hurtigt overstået, når 
I er væk. Under alle omstændigheder skal I endelig ringe for at høre, 
hvordan det går, så I ikke skal gå og være bekymrede. 

Ellers vil I også opleve at vi lige sender en sms, når barnet er faldet  
til ro. 

Hvis det er andre end jer forældre, der henter jeres barn, skal I huske 
at give besked, da vi ellers ikke må udlevere barnet.” 

Hjemmeside: 

Børnehaven har vores egen hjemmeside, hvor I kan finde flere oplys-
ninger: www.ejbyprivatebornehave.dk

Kostpolitik

Bestyrelsen har i samarbejde med personalet udarbejdet en kost-
politik. Politikken tager udgangspunkt i, at vi skal være med til at 
grundlægge gode kostvaner i samarbejde med jer forældre. Vi skal mo-
tivere børnene til at spise sundt, og vil gerne minimere sukker og fedt 
i madpakkerne og på andre tidspunkter. Dette betyder også, at vi ikke 
har sukker på morgenbordet, og at vi i størst muligt omfang ønsker at 
spise sundt ved alle lejligheder. 

Der er dog en undtagelse, når vi har noget at fejre, hvorfor vi også ac-
cepterer sukker til fødselsdag, bare det er i meget begrænset omfang.

Forslag til sund mad kan hentes på: www.frugtfest.dk og  
www.altomkost.dk



Mobberi:

I børnehaven arbejder vi aktivt med at styrke positive og venlige 
børnefællesskaber. Derfor arbejder vi med materialet “Fri for Mobberi” 
udviklet af Maryfonden og Red Barnet, som vi alle har været på kursus 
i. Materialet er en samling af redskaber i en kuffert, som vi leger med i 
rundkredsen hver uge. Eksempler på arbejdet kan være: massagepro-
gram, hvor børnene masserer hinanden to og to, sange om venskaber 
med fagter til, samtaletavler, som vi bruger som udgangspunkt til at 
tale med børnene om mod, omsorg, respekt og tolerance. I kufferten 
er også en stor bamse - kaldet bamseven. Den er maskot for Fri for 
Mobberi og symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder 
børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. 
Alle børn har også en lille bamseven, der er deres egen, som bor i et 
hus ved deres garderobe. Den kan de bruge, når vi arbejder med Fri for 
Mobberi eller de har brug for trøst og omsorg. Der er også fem tips til 
forældre, om hvordan I kan bakke op om arbejdet med børnefællessk-
aber og meget andet. Tjek evt. www.friformobberi.dk. Der er også en 
fane til forældre. 

Morgenmad:

Vi serverer morgenmad indtil kl. 8.00 hver dag. Den vil altid bestå af 
cornflakes, havregryn, muesli og brød med ost. Der vil ikke være suk-
ker til morgenmaden. Man kan ikke medbringe sin egen morgenmad 
hjemmefra.

Oprydning: 

Når I henter jeres barn, så hjælp barnet til at få ryddet det legetøj op, 
det har leget med. Dette er både når I henter mens vi er ude - og mens 
vi er inde. Husk også at rydde op på barnets garderobeplads og stille 
fodtøj op på hylden. 

Parkeringspladsen:

Vær venlig at vise hensyn til andre og miljøet og slukke bilerne, når de 
holder på parkeringspladsen.

Lus:

Husk at holde øje med lus. Kæm med jævne mellemrum. Får barnet 
lus, skal børnehaven have besked, og børnene skal behandles og 
kæmmes hver dag. Hvis vi finder lus på børnene, sendes de hjem til 
behandling. Husk at også gøre noget ved puder, huer etc. 

Læreplansværksteder:

Tre af ugens formiddage arbejder vi med læreplanstemaer. Vi arbejder 
med et læreplanstema i to måneder ad gangen - bortset fra Natur og 
naturfænomener, som vi har delt op, så der er en måned i foråret og 
en måned i efteråret med det tema. Vi udarbejder i begyndelsen af 
et nyt tema en Smtte-model for, hvad der i hver gruppe er målet med 
arbejdet og metoderne, og hvilke tegn vi gerne vil se, for at vi ved, vi 
er nået i mål. I gangen hænger der et læringstræ, der fungerer som 
årshjul for læreplanerne og andet arbejde. Her kan I altid se, hvornår vi 
arbejder med hvad.

Maddage: 

Børnehaven har maddag den sidste onsdag hver måned. Forældrene 
betaler 25 kr. pr. måned. Beløbet opkræves via PBS. Her vil de stå som  
“materiale-penge”. Børnene inddrages på skift i madlavningen, så det 
er en pædagogisk aktivitet, hvor vi samtidig kan øve fingerfærdighed 
(f.eks. skrælle en gulerod og skære agurken ud). Vi kan tale om, hvor 
maden kommer fra (f.eks. ananassen gror på jorden i varme lande, 
mælken kommer fra en ko og er tappet i kartoner), og vi kan tale om 
sund og usund mad osv. 



RLVIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renlighed:

Starter jeres barn som 2 år og 10 måneder, er det ikke sikkert, at det 
er renligt.  Vi samarbejder naturligvis gerne om at få bleen af og øve 
toiletbesøg. Når jeres barn smider bleen, har vi brug for MANGE sæt 
skiftetøj.

Stamkort:

Når dit barn har fået plads i børnehaven, sender vi en velkomstfolder, 
en indmeldelsesblanket samt et stamkort. Kortet indeholder oplys-
ninger til os om jeres adresse, telefonnummer, arbejdsplads, barnets 
vaccinationskort m.m. I stamkortet er desuden en samtykkeerklæring 
til forskellige tilladelser, som I vil blive bedt om at skrive under én gang 
årligt. Det er vigtigt, vi har disse oplysninger, og derfor er det også 
vigtigt, I får det afleveret senest, når barnet starter, og at I sørger for at 
orientere os, hvis I får nyt telefonnummer eller andet. 

Sprog:

Når barnet er faldet godt til i børnehaven - og det er mellem 2,10 og 
3,4 år - laver vi en sprogvurdering her i børnehaven. Dette gør vi for at 
vurdere, hvordan barnet ligger rent sprogligt, så vi er sikre på, vi har 
fokus på det enkelte barns sproglige behov. De fleste børn har et fint 
udviklet sprog, men der er også en del børn, der har brug for, at I - og 
vi i børnehaven - gør en ekstra indsats for at hjælpe dem på vej med 
sproget. Endelig er der også en gruppe børn, hvor der er behov for, vi 
indstiller til en talepædagog, så der kan komme særlig fokus på deres 
sproglige udvikling. 

I det daglige gør vi meget ud af at sætte ord på det, vi gør, det vi 
tænker, og det børnene gør. Vi læser højt og har i rundkredsene megen 
fokus på rim og remser, sanglege og lignende. Der kan også være 
et rim og en remse, vi beder jer øve lidt hjemme med jeres barn, så 
I også er en del af at øge fokus på sproget. Husk også hjemme at 
ahve et putteritual, der indebærer højtlæsning. Børn elsker det - og de 
udvikler deres sprog. 

Onsdag formiddag har vi en voksen i huset, der leger sprog med de 
børn, der ifølge sprogvurderingerne har brug for det.



Sygdom:

Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer. Pjecen kan lånes i børne-
haven af interesserede forældre. 

Det kan indimellem være svært at se, om et barn er raskt eller sygt, 
men barnet skal kunne klare at være i børnehave blandt de andre børn 
og deltage i almindelige aktiviteter såvel inde som ude. 

Hovedreglen er, at børn med smitsomme sygdomme ikke modtages, 
og børn, der bliver syge i børnehaven, må afhentes. Vi ved, at det kan 
give problemer at få passet et sygt barn, men formålet med reglerne 
er at hindre spredning af smitte, hvilket kommer os alle til gode.  

Ved smitsomme børnesygdomme, børnesår, røde hunde, lussinge-
syge m.m. skal børnehaven informeres. Vi opfordrer ligeledes forældre 
til selv at medicinere deres børn hjemme, hvis det er muligt. 

Er det imidlertid nødvendigt, at vi i børnehaven skal give jeres barn 
medicin, så er det vigtigt, der er tydeligt navn og docering på medicin-
en. Medicinen vil blive opbevaret i voksen køleskabet. Vi har et skema, 
der skal udfyldes i forbindelse hermed. 

Hvis barnet bliver sygt, i mens det er i børnehaven, ringer vi til jer. Vi 
tager ikke temperatur, men vurderer på barnets generelle tilstand. Hvis 
vi er i tvivl, kontakter vi jer også.

Sommer og sol: 

Om sommeren skal børnene være smurt ind i rigeligt solcreme 
hjemmefra. Vi indkøber solcreme - mindst faktor 20 - i børnehaven. Vi 
smører alle børn ind til middag. Ønsker I evt. en anden slags solcreme, 
end den vi bruger, må I medbringe én selv. Det er en god ide at have 
en let, langærmet bluse/skjorte og en bøllehat liggende.

Telefon: 

Vi vil bede alle forældre og andre der henter og bringer om ikke at tale 
i telefon i børnehaven. Det er vigtigt for barnet og os, der er fokus på 
barnet og bliver sagt nærværende goddag og farvel. Så lad telefonen 
blive i bilen eller sluk den, mens I er her.

Tøj: 

Vi kommer til at være ude hver dag i alt slags vejr, og vi har brug for, 
der er tøj til årstiden og vejret. Der skal være navn i alt tøj og sko, så 
vi har en chance for at holde styr på det. Følgende tøj ønsker vi er med 
i børnehaven året rundt:
• Gummistøvler og regntøj
• Indesko
• Skiftetøj - fra inderst til yderst 

I meget våde perioder vil der være tøj, I skal tage med hjem og tørre. 

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske med to måneders varsel til den 1. eller 15. i 
måneden. Blanketten fås i børnehaven, og den skal afleveres i børne-
haven igen senest den sidste hverdag, to måneder før ønsket ud-
meldelse. Hvis et barn udmeldes til d. 15. i måneden, er sidste dag i 
børnehaven d. 14. 

Når barnet skal i førskolegruppe/tidlig SFO, udsendes der papirer fra 
skolen, barnet er indmeldt i. 

 



Nygade 31, 5592 Ejby 
Telefon: 29 91 55 92  
Email: ejbyprivatebornehave@gmail.com 
www.ejbyprivatebornehave.dk

Åbningstider:  
Mandag til torsdag  kl. 6.30 – 17.00 
Fredag                   kl. 6.30 – 16.30 


