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Legestuen er for flygtningebørn fra Ukraine fra 8 måneder til skolestart (6 år),  
og det er ikke et krav, at familien har fået opholdstilladelse. 
(Ігрова кімната призначена для дітей-біженців з України від 8 місяців до початку 
навчання в школі (6 років) і не обов’язково, щоб сім’я мала вид на проживання.) 
 
Legestuegrupperne er placeret forskellige geografiske steder i Vejle Kommune,  
hvor der bor familier med ukrainsk baggrund. 
(Групи ігрових кімнат розташовані в різних географічних місцях в муніципалітеті 
Вейле, де живуть сім’ї з українським походженням.) 
 
Det overordnede formål er, at skabe tryghed og udvikling for børn med 
flygtningebaggrund, så børnene kan få lov til at være børn og genvinde lyst til  
leg og læring. 
(Загальна мета полягає в тому, щоб створити безпеку та розвиток для дітей із 
походженням біженців, щоб дітям було дозволено бути дітьми і відновити 
бажання грати та навчатися.) 
 
I legestuegrupperne er der mulighed for, at børnene kan møde andre børn og  
indgå I fællesskaber med børn og voksne.  
Legestuen er ikke et pasningstilbud, derfor deltager børnenes familier sammen  
med barnet i legestuen, og det vil være med til at skabe tryghed for børnene. 
Der vil i legestuen være 1 til 2 medarbejdere fra Vejle kommune. 
(У групах ігрових кімнат діти мають можливість познайомитися з іншими дітьми 
та вступити в спільноти з дітьми та дорослими. 
Ігрова кімната не є пропозицією по догляду за дитиною, тому дитячі сім’ї беруть 
участь разом з дитиною в ігровій кімнаті, і це допоможе створити безпеку для 
дітей. 
У ігровій кімнаті буде від 1 до 2 співробітників з муніципалітету Вейле.) 

 
Vi ønsker, at skabe de bedste muligheder for børnene, så 
de i ro og tryghed kan lege og lære. Legestuen er et 
trygt sted – KOM MED til samvær, leg og aktiviteter 
med børnene f.eks. kan vi synge, tegne og lege med 
legetøj.  

(Ми хочемо створити найкращі можливості для дітей, щоб вони могли грати та 
навчатися в спокої та тиші. Ігрова кімната – це безпечне місце – ОБ’ЄДНУЙТЕСЯ 
разом, грайте та займайтеся з дітьми, напр. ми можемо співати, малювати та 
гратися з іграшками.) 
 
Forældre/familie samarbejde er meget vigtigt, hvor vi er i dialog og får gensidigt 
kendskab til hinanden, der bygger på rummelighed og anerkendelse. Gensidigt viden 
giver gensidigt forståelse for hinanden. 
(Дуже важливою є співпраця батьків і сім’ї, де ми ведемо діалог і пізнаємо один 
одного на основі інклюзивності та визнання. Взаємне пізнання забезпечує 
взаєморозуміння один одного.) 

 
Vi kan ses en gang om ugen, hvor børnene leger og har 
aktiviteter. Børnene tilbydes frugt og vand i legestuen. 
(Раз на тиждень нас можна побачити, де діти граються 

та займаються. Коли діти перебувають у ігровій кімнаті, ми пропонуємо фрукти та 
воду.) 
 
Se information på legestuens adresse, ugentligt dag og tidspunkt via 
www.vejle.dk/ukrainelegestue. Her ses også datoer på legestuernes opstart. 
(Дивіться інформацію щодо адреси ігрової кімнати, дня і часу за посиланням 
www.vejle.dk/ukrainelegestue. Тут також можна побачити дати початку ігрових 
кімнат.) 
 
Tilmelding til legestuen til kontaktperson Hannemone Pedersen på haepe@vejle.dk  
I tilmeldingen skal I skrive antal voksne, antal børn, navn og alder på barnet samt 
dato og sted for deltagelse i legestuegruppe. 
(Реєстрація в ігрову кімнату до контактної особи Ханнемоне Педерсен за 
електронною поштою haepe@vejle.dk. При реєстрації необхідно вписати кількість 
дорослих, кількість дітей, ім’я та вік дитини та дату та місце участі в ігровій групі.) 

Velkommen til ukrainske børn fra 0-6 år 
og familier 
Ласкаво просимо українським дітям від 0-6 років та сім´ям 
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