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Dyreregler  

 
ALTID ROLIG ADFÆRD OMKRING DYRENE – JO MERE GLÆDE FÅR VI AF DEM. 

 

Kaniner. 
Der må være 3-4 børn i kaningården, når kaninerne lukkes ud. Og kun fra et kaninhus af gangen. 

Børnene skal sidde og ikke løbe rundt. Børn må ikke bære kaninerne ud af burene, det er de voksne 

der handler kaninerne til og fra burene. 

 

Den voksne skal altid opholde sig i kaningården, når kaninerne er lukket ud, som sikring at de frie 

kaniner ikke lider overlast. 

Den voksne skal guide børnene i samværet med dyrene. Så det bliver en god oplevelse for alle. 

 

Dem der har dyrevagten, hverdag som weekend, må fodre og hyggefodre – gældende for både 

grupperne og forældrene. 

 

Kaninerne fodres af 7.30 vagten – når man kan gå fra til det, helst inden kl. 9.00. 

Kaninerne skal have græspiller i de røde skåle (op til den røde streg) , samt vand i drikkedunkene. 

De skal have en god tot hø i hvert bur. Kaniner må få alle slags grønsager og frugt, hø og græs. 

Ingen forarbejdede madvarer. 

Tages kaninerne ud, er det på den voksnes ansvar, både på hverdage og i weekenden. 

 

Hønsene. 
Der må være 4-5 børn med, ved de aktiviteter de voksne arr. omkring hønsene. Børnene må aldrig 

være alene ved hønsene. 

Børnene skal guides og støttes i deres kontakt med dyrene. Så det bliver godt for begge parter. 

 

Dem der har vagten, hverdag eller weekend, må fodre og hyggefodre. Hønsene må aldrig få mere en 

½ dl hyggefoder af gangen. Hyggefoder skal gives i den ydre hønsegård. Hyggefoder er til her og 

nu spisning, ikke efterlades i længere tid på jorden, da det lokker andre dyr til. 

Ydre hønsegård rives ren hver fredag, inden ny foder spredes. 

 

Hønsene skal lukkes ud af 7.30 vagten – når man kan gå fra til det, helst inden kl. 9.00. 

Tjek, at de har vand, samt hønsefuldfoder (hønsefuldfoder indeholder alt det, som de har brug for). 

Hønsene må få forskellige mad rester i små mængder, masser af grønt, ingen pasta og kartofler. 

Kornet i spanden er ment som snack og må kun gives i små mængder ( ca. ½ dl om dagen). Det er 

den afd. som har vagten ved dyrene, som skal give kornet. Hønsene skal lukkes ind igen sidst på 

eftermiddagen, inden dem der har vagten går hjem. 
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Når der tages æg ind, skal æggene dato mærkes og ligges i æggebakker, i køleskabet ved bækken( 

disse æg er kun til personalet) Forældrene, der passer dyrene i weekenden og på lukkedage, må tage 

æggene med hjem. 

 

Skema med ansvarlige for pasningen af vores dyr, hænger i grupperne og P-rummet. 

d. 25/9-2014 

Udarbejdet af Dorte og Irma. 

 

 

 

 

 


