
Pausehus 2020 
Nu åbner Ønskelands Pausehus igen! Vi glæder os sådan til at fylde huset med dejlige familier igen, 

og vi har gjort vores bedste for at gøre opholdet trygt og sjovt for jer.  

Derfor har vi prøvet at sætte ord på hvordan Pausehuset fungerer i 2020. 

Hvis I har spørgsmål, så kontakt os endelig. Vi glæder os til at møde jer. 

Booking : 
 I vil få en bookingbekræftelse fra Ønskelands Pausehus hurtigst muligt, efter at I har udfyldt 

ansøgningsskemaet. Med bekræftelsen følger et indskrivningsskema, som vi vil bede jer 

udfylde. 

  Ønsker f.eks. bedsteforældre at deltage i opholdet, bookes de ind sammen med jer i samme 

periode. Hvis de ikke deltager i hele perioden, anføres dette i bookingskemaet. 

Ankomst til Pausehuset: 
 Ankomst er fra kl. 10 om tirsdagen. Ankommer I senere end kl. 12, eller en helt anden dag, 

er det vigtigt at I giver os besked seneste torsdagen før, så vi kan planlægge indkøb efter det.  

 Når I ankommer til Ønskelands Pausehus vil der ligge en velkomstpakke klar til jer i 

receptionen. Den indeholder en velkomstmappe med informationer, og jeres nøgler. 

 I tjekker ind i jeres dejlige værelser, og ser jer omkring, og så vil vi lave rundvisning i huset 

efter frokost.  

Under opholdet: 
 Jeres familie vil få tildelt en farve, som går igen på jeres 

måltidskasse/omklædningsskab/toilet osv., så det er tydeligt for jer, hvilke ting der er jeres 

under jeres ophold. 

 I Pausehuset møder I de frivillige pausevenner. Pausevennerne står for aktiviteterne i huset, 

og er der for at hygge om jer. De opholder sig som udgangspunkt i fællesområdet, hvor de 

laver værksteder, byder på kaffe og masser af snak. 

 I møder også Ønskelands personale, som er til stede i dagtimerne. I er altid velkomne til at 

kontakte os på kontoret eller i køkkenet, hvis I har spørgsmål.  

Ophold i fællesområder: 
 For at passe på jer, og sikre afstand, får I tildelt et fast spisebord under opholdet.  

 Der er et fællesbord, hvor I altid er velkomne til at sidde sammen med andre familier, og et 

fællesområde med spil og aktiviteter, hvor I kan lege med hinanden. Det er i fællesområdet, 

I finder Pausevennerne. 

 Svømmehallen er åben kl. 9-16, og kan bookes af en eller flere familier. Der vil være en liste 

til dette ved infotavlen. 

 Der er et fint fitnessrum, som kan benyttes af alle (altid med en voksen). I fitness bruges 

enten inde-sko eller strømper. 

 For jeres tryghed er der opsat spritstationer flere steder i huset. 

 Hver familie får tildelt eget toilet og håndvask i hovedhuset. 

 Vi har både spil og legetøj, I kan låne under opholdet. Når I tager hjem, afleveres det til 

Ønskelands personale. 



Måltider i Pausehuset: 
 I Pausehuset lægger vi vægt på god, almindelig mad, som alle kan lide! Vores kok, Marko, 

laver hver dag varm mad til frokost.  

 Morgenmad og aftensmad serveres i familiens måltidskasse, som er markeret med jeres 

farve. 

 Morgenmad består af havregryn, cornflakes, brød og pålæg, samt mælk og yogurt.  

 Aftensmad består af brød, pålæg og dagens ret, der kan være tærte, en salat eller pastasalat.  

 I familiekøkkenet kan I varme mad, lave kaffe/the, tage koldt vand, riste brød osv. Der er et 

lille køleskab, hvor I har egen hylde til mælk/yogurt.  

 Frokost er dagens varme ret. Den serveres af Ønskelands personale kl. 12 ved familiens 

bord. Der er altid fællesbeskeder til frokost. 

Særligt under Corona: 
 Alle personer i familien skal være raske og symptomfri i 2 dage inden ankomst. Opstår der 

sygdom inden ankomst kan opholdet flyttes til en anden uge. Giv besked hurtigst muligt. 

 Har man f.eks. allergi eller følger af sin sygdom, der kan forveksles med Corona-symptomer 

er det vigtigt at vi får besked om dette.  

 Vi opfordrer alle til at blive testet for Corona inden ankomst. 

 Skulle der opstå sygdom under opholdet, isoleres hele familien på værelset, og der serveres 

mad på bakke på værelset. Når familien er frisk nok til at tage hjem, gør I det, og der aftales 

evt. Et erstatningsophold. Ingen med symptomer på sygdom må opholde sig i Pausehuset 

(dette gælder også personale og frivillige). 

 Det er desværre ikke muligt at få besøg i pausehuset i denne periode. 

 


