
VELKOMMEN TIL
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HVAD SKER 
DER I BØRNE- 
HUSET?

Sådan ser Børnehuset ud udefra.

Sådan ser børnehuset ud, når du  
kommer ind.

Når du skal besøge et Børnehus, 
 bliver du fulgt af en voksen, du 
 kender. Den voksne bliver i Børne
huset hele tiden.

Sådan ser der ud i det rum, hvor man 
sidder og venter.



I børnehuset er der mulighed 
for at få noget at drikke, hvis 
man har lyst. Det kan for 
eksempel være juice, kakao 
eller vand. De voksne må 
selvfølgelig også tage noget 
at drikke.

I Børnehuset skal du snakke med en 
politibetjent. Det kan være en mand eller 
en dame. De har almindeligt tøj på og ikke 
uniform.

I skal snakke sammen i et rum som  
det her.

Børnene og politibetjenten sidder overfor 
hinanden og taler sammen.

Børnene sidder i sofaen, og politibetjenten 
sidder i stolen.

Når du er færdig med at snakke med 
politibetjenten, kommer du tilbage til den 
voksne, du kender.

Mange af de børn, der er på 
besøg i Børnehuset, laver en 
tegning, som kan blive hængt 
op på opslagstavlen. Det må 
du også gøre, hvis du har lyst.
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Børnehus Syd Esbjerg
Stormgade 55. 6700 Esbjerg

Telefon 65 51 58 68
Sikker mail: boernehussyd@odense.dk

www.boernehuse.dk/syd

Assens Kommune · Billund Kommune · Esbjerg Kommune · Fanø Kommune · Fredericia Kommune 
FaaborgMidtfyn Kommune · Haderslev Kommune · Kerteminde Kommune · Kolding Kommune 
Langeland Kommune · Middelfart Kommune · Nordfyns Kommune · Nyborg Kommune · Odense Kommune 
Svendborg Kommune · Sønderborg Kommune · Tønder Kommune · Varde Kommune · Vejen Kommune 
Vejle Kommune · Ærø Kommune · Aabenraa Kommune

• POLITIET SKAL HJÆLPE MED  
AT BØRN HAR DET GODT

• DU HAR IKKE GJORT NOGET  
FORKERT! DU ER HER FOR AT 
FORTÆLLE OM DINE OPLEVELSER

• BØRNEHUSET ER BØRNENES HUS  
OG DE VOKSNE I BØRNEHUSET  
VIL HJÆLPE OG STØTTE DIG


