




Velkommen til

Andegården er en privat 
vuggestue siden 2003

Vi passer børn i alderen fra 6 måneder til 3 år



Vi bestræber os 
alle på, at skabe de 
absolut bedste og 
trygge rammer for 
børnenes trivsel 
og deres velvære i 
hverdagen.

Charlotte

Anastasia



OM ANDEGÅRDEN
Den daglige pasning varetages af Anastasia, 
Winnie og Charlotte og under evt. sygdom, har 
vi en fast vikar. Det vil sige, at bliver en af os 
syge syg, skal dit barn ikke ud og passes an-
dre steder og vil hver dag 
have både kendte voksne og  
børn omkring sig. 

Andegården ligger i dejlige 
omgivelser i det centrale 
Næsby, tæt på skov og å. 
Det benytter vi os meget af, 
og går derfor mange ture i 
området. Vi har et helt hus 
til rådighed, så børnene har 
masser af plads til at bol-
tre sig på. Vi har f.eks. et hyggeligt læsehjørne, 
hvor vi kan læse og synge sammen med bør-
nene, og et stort tumlerum med legehus og rut-
schebane. Haven er også indrettet på børnenes 
præmisser, med sandkasse, gynger, rutsjebane 
og legehus.

LIDT PRAKTISK
Vi serverer økologisk morgenmad til de mor-
genfriske, og kl. 09.00 spiser vi frugt. Omkring 
kl. 11.30 spiser vi madpakker, som børnene selv 
skal have med hjemmefra.

Børnene skal desuden have 
sutsko, skiftetøj samt bleer 
med i tasken hjemmefra 
og medbringe engangs-
vaskeklude, een gang om 
måneden. Regntøj og gum-
mistøvler medbringes efter 
behov og cykelhjelmen skal 
med, når vi skal på cykel-
tur.  Vi ser helst at børnene 
har en cykelhjelm liggende 
i Andegården. Barnevogn 

til middagsluren skal også med i Andegården 
samt en sut og klud/sovedyr. Vi har desuden 
mulighed for at opbevare jeres barnevogn, så i 
er fri for at tage den med hjem hver dag.

Vi sætter alle, 
en stor ære i at 

skabe trygge og hyg-
gelige rammer for 
jeres børn, så vi bliver 
en helt naturlig del af 
jeres hverdag...



BETALING
Som forældre bosat i Odense Kommune har 
man mulighed for at få et økonomisk tilskud 
til en privat pasningsordning. Pasningstilskud-
det gives til børn i alderen 6 mdr. til og med 
5 år. For at opnå tilskud skal barnet, du søger 
plads til, skrives op ved pladsanvisningen hos 
Odense Kommune. Ansøgningsskema samt 
yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
pladsanvisningen hos Børn- og Ungeforvaltnin-
gen, Odense Kommune. Der gives ikke friplads, 
men søskenderabat kan opnås.

Som i alle andre dagplejer/vuggestuer foregår 
betalingen månedligt forud. Priserne vil følge 
de gældende takster hos Odense Kommune. 
Der betales fuld pris alle 12 måneder, uanset 
ferie, sygdom el. lign.

For hvert barn laves en individuel kontrakt, 
med de pasningstider som er gældende for net-
op jeres barn.
Udmeldelse skal altid ske skriftligt, med to må-
neders varsel fra den 1. eller 15. i måneden.

Charlotte 28 91 90 64
Anastasia 60 19 44 13

Andegården
Thune Nielsens Vej 18
5270 Odense N
www.andegaarden.dk



FERIE OG FRIDAGE
Vi holder påskeferie, Kr. Himmelfartsfe-
rie, sommerferie og juleferie. I efterårs-
ferien og vinterferien, holder vi også et 
par dage lukket. Der er selvfølgelig luk-
ket alle nationale helligdage. Forældrene 
får, i december måned, en seddel med 
alle feriedatoer for det kommende år.

TRADITIONER: Traditioner er noget, 
som vi lægger meget vægt på at bevare, 
og som vi synes er hyggelige. FASTE-
LAVN: Vi slår katten af tønden, spiser 
fastelavnsboller og klæder os ud. PÅSKE: 
Vi pynter stuen med påske-klip, som vi 
selv har lavet og finder gemte påskeæg. 
HALLOWEEN: Vi bager gyselige kager 
og leger ”uhyggelige” lege. JUL: Vi synger 
julesange, går til julegudstjeneste, bager 
kager, juleklipper, pynter op og julehyg-
ger. FØDSELSDAGE: Børnenes fødsels-
dage fejres naturligvis altid. Vi hejser fla-
get, pynter bordet og bager boller.



Vi passer på jeres børn!
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