Til vuggestuer, børnehaver og dagplejere på Fyn

Hvert år deltager mellem 7.000 og 8.000 børn fra Fyn på Det Fynske Dyrskue. Det er et tilbud, vi
giver gratis til skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere.
De to foregående år har vi desværre måtte aflyse dyrskuet pga. Covid19. Derfor glæder vi os
ekstra meget i år til at byde jer velkommen på dyrskuepladsen, hvor vi håber at se jeres dagpleje-,
vuggestue-, børnehavebørn, dagplejere og pædagoger på Det Fynske Dyrskue:
fredag den 17. juni kl. 08.00 – 16.00
Deltagelse denne dag er gratis, når I kommer som dagpleje, vuggestue eller børnehave.
I har mulighed for at forberede jeres dag på Det Fynske Dyrskue med materiale fra Landbrug &
Fødevarers Skoletjeneste. Der er også materiale til førskole og børnehavebørn.
Gå på opdagelse på https://skole.lf.dk/find-materialer og find det materiale, som passer bedst til
jer. God fornøjelse.
Vi håber, at I vil bruge materialet og give jer selv mulighed for at få et endnu bedre besøg med et
godt og lærerigt indhold på Det Fynske Dyrskue.
Ny aktivitet om biodiversitet
Som noget nyt i år vil der på dyrskuet være en ny aktivitet, der handler om biodiversitet og om,
hvad børnene kan gøre hjemme i deres egne haver for at sprede biodiversitet.
Praktiske informationer:
•

Jeres adgangsbevis er medsendt nederst i denne mail. I skal blot skrive ansvarshavende
pædagog-/dagplejers navn, institutionens adresse, telefon, stempel/underskrift, antal
deltagere og alder.

•

Forud for besøget beder vi jer gennemgå de medsendte sikkerhedsregler med børnene.
Reglerne er enkle og sørger for, at alle får en god oplevelse.

•

Vi passer på hinanden, men vi er desværre nødt til at understrege, at tyveri, hærværk eller
gentagen overtrædelse af sikkerhedsreglerne kan medføre udelukkelse fra Det Fynske
Dyrskue.
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•

Vi arbejder på at gøre programmet færdigt. Kig forbi www.detfynskedyrskue.dk.

Vi glæder os til at se jer til en dejlig og lærerig dag på Det fynske Dyrskue!
Venlig hilsen

Vicki Bang
Personlig assistent
Direkte +45 63155472
dyrskue@patriotisk.dk

Dyr’skuret finder I på dyrskuepladsen. Det en gave til fynske børnehaver, vuggestuer og dagplejere, og
der er åbent døgnet rundt hele året.
I er meget velkommen til at besøge Dyr’skuret – også når der ikke er dyrskue. Læs mere her:
https://detfynskedyrskue.dk/dyrskuret/velkommen-til-dyrskuret/
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Til lærere, pædagoger og andre, der har ansvar for børn på Det
Fynske Dyrskue
Dyrskueledelsen minder om, at letsindig og tankeløs omgang med dyr kan være farlig.
Før besøget på dyrskuet bør du som voksen tage en snak med eleverne. Det gælder jo om, at alle
får en positiv og glad oplevelse, og ingen kommer til skade.
1) Lad under alle omstændigheder være med at gå ned imellem staldene før kl. 9.30.
Mange dyr gøres på dette tidspunkt klar til bedømmelse, og der sker rigtig mange ting omkring
dyret netop på dette tidspunkt.
2) Hold god afstand til dyrene.
Særligt de store: Kvæg og heste. Selv om de fleste dyr er meget omgængelige, kan enkelte dyr
uden varsel blive forskrækkede og aggressive, hvis en lille, ukendt størrelse pludselig kommer
for tæt på.
3) Respektér henvisninger fra dyrenes mennesker, alle advarselsskilte og afspærringer.
4) Løb ikke mellem dyrene – det er FARLIGT! Hold også god afstand, når lange rækker af dyr
og deres mennesker kommer gående.
5) Pas på ved MASKINERNE. Nogle af dem demonstreres i arbejde. HOLD AFSTAND!
Vis et godt eksempel! Undskyld, vi siger det; men vi har faktisk set børns voksne ledsagere friskt
og frejdigt overtræde ovennævnte regler. Det er jer, der har ansvaret for børnene. Så lad os
hjælpes ad, så I alle er mindst lige så glade, når I tager hjem, som da I kom.
Medbragt mad
Selv om der kan købes lækker mad til rimelige priser på dyrskuet, må I gerne medbringe
madpakker og noget at drikke.
I er altid velkomne til at spise jeres medbragte frokost ved Børnenes Hus tæt på hovedindgangen.
Der er også opsat borde og bænke rundt omkring på pladsen.
Borde og bænke ved kiosker og spisesteder er forbeholdt disses gæster!
�

DET FYNSKE DYRSKUE DEN 17.-19. JUNI 2022
ADGANGSBEVIS FOR DAGPLEJERE, VUGGESTUER OG
BØRNEHAVER KOMMUNALE SÅVEL SOM PRIVATE

Ansvarshavende:
Pædagog/dagplejer:

______________________________

Institutionens navn:

_______________________________

Voksent personale

Institutionens stempel/underskrift

antal
Børn Alder:___________år
antal

Dette adgangsbevis gælder fredag den 17. juni 2022 kl. 08.00 – 16.00
Adgangsbeviset skal afleveres i udfyldt stand ved billetkontrollen! Det er kun gyldigt med
institutionens eller dagplejerens stempel/underskrift påført!
Husk kopi af adgangsbevis til eget brug.

Postadresse: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 6315 5411
www.detfynskedyrskue.dk

