
Lejeaftale for børnehaven 

Løvspring har nogle dejlige børnevenlige og unikke rammer, og det vil vi gerne, at mange 
kan benytte sig af. Derfor er det muligt at leje børnehaven uden for åbningstiden for 
forældre til børn, der går i Løvspring og af Løvsprings fastansatte personale. 
Forældre skal i forbindelse med leje af børnehaven underskrive en lejeaftale med leder af 
Løvspring.  
 
Kontoret og Oasen må ikke benyttes. Der er rygeforbud på Højskolens og Løvsprings 
matrikel. 
Der må ikke overnattes i bygningerne af sikkerhedsmæssige årsager.  
Hvis brandalarm aktiveres ringes til pedelvagten: 20 16 01 52  
 
Det koster 1500 kr. for forældre til børn i Løvspring at leje børnehaven. Pengene skal 
indbetales på Løvsprings konto 3 dage før brug. Prisen er inklusiv el, vand og varme. 
Desuden må borde og stole samt alt køkkenservice, kaffemaskine og lignende benyttes. 
Løvspring forventer, at I behandler vores hus og omgivelser med respekt, og at ødelagt 
inventar erstattes.  
 
Ved leje af børnehaven skal nedstående overholdes: 

• Tag billeder af de rum, der anvendes, så rummene kan efterlades i samme stand 
som da I kom. Mandag morgen skal indbyde til den arbejdsplads som vi kender og 
den børnehave, som børnene færdes trygge i. 

• Stil køkkenservice på de rigtige pladser. Der er dymosedler i skabe og på hylder, så 
man kan se, hvor tingene hører til.  

• Fødevarer i køleskabet skal være uberørte.  
• Medbragte mad- og drikkevarer må ikke efterlades i køleskabet, i bygningen eller 

rundt på matriklen.  
• Rengøring: 

o Rengøringsvognen er placeret i teknikrummet 
o Ekstra rengøringsmidler, klude med videre findes i skabene på voksen 

toilettet. 
o De rum, der er anvendt, skal rengøres, og gulvet vaskes.  
o Klude og viskestykker vaskes i vaskemaskinen og tørres i tørretumbleren 
o Køleskabet rengøres, hvis det har været anvendt 
o Ovnen rengøres, hvis den har været anvendt 
o Kaffemaskinen tørres af, og kaffefilter smides ud  
o Opvaskemaskinen tømmes efter brug, samt rengøring af filter for madrester 
o OBS opvaskemaskinen tager automatisk sæbe ind, så der anvendes ikke 

tabs og lign.  
 
Hvis overstående ikke opfyldes opkræves 800 kr. 
 
Pas godt på Løvspring.  

    


