Viktig Informasjon til leietaker
Antall barn i bursdager // Trivselsgrense er 15 barn, hvor det skal være en voksen pr fem barn.
Mat // Ønsker dere å spise kan dere velge mellom flere menyer fra Emma Kafé som bestilles på
Emma Sansehus. Det er ikke tillat å ha med egen mat, unntatt allergi/spesialmat. Meny ligger på våre
nettsider: https://www.emmasansehus.no/bursdag Dere henter selv maten på Emma Kafé til avtalt tid
ETTER at dere først har kommet til Emma Sansehus.
Organisering // Det er et personal fra Emma Sansehus tilstede under oppholdet. Vi samler alle, også
de voksne, når alle har kommet og gir informasjon om bruk av huset. Det er leietaker som har ansvar
for gjennomføring av arrangementet, at regler blir fulgt og ingen kommer til skade. Vi setter stor pris
på om dere tar en runde og sjekker at huset ser greit ut før dere går hjem. Vi har lagt ut puter på
gulvet øverst i gangen hvor vi gir informasjon om bruk av huset og hvor barna spiser. Det er satt
fram servietter, plastglass, vannkanner, sennep, ketchup, feiebrett og søppelpose.
NB! Ønsker dere f.eks tallerkener og kniv/gaffel må dere ta med dette selv. All inntak av mat og
drikke foregår øverst i gangen og det er viktig med håndvask etterpå. Mat og drikke er ikke tillatt på
rommene.

Det brukes ikke sko inne, unntak er ortopediske sko. Vi anbefaler anti-skli sokker.
Tid // Leietiden er 2,5 t, det er den tiden dere har til rådighet fra dere kommer til dere
skal være ute av huset. De fleste synes huset er fint som det er så ekstra pynting er det svært få
som gjør. Hvis du f.eks. leier fra kl 17.00 oppfordrer vi til å invitere gjestene til kl 17.00 fordi det tar
gjerne 10-15 min før alle er på plass. Barna slipper da å vente så lenge før «festen» er i gang.
Be foreldre komme og hente et kvarter før bursdagen/arrangementet er slutt fordi barna gjerne vil
vise huset og hva de har gjort her.
Enkelte rom er låst til vi har holdt informasjonen, dette for barnas og husets sikkerhet. Det skal være
en voksen til stede under arrangementet på grønt og hvitt rom for å hjelpe barna og overholde
reglene. Alle blir fornøyd når utstyr og instrumenter brukes med respekt.
Godteposer // Hvis dere har med godteposer ber vi dere dele ut disse når barna går ut av huset. Det er
ikke tillatt med godteri inne i huset.
Dere vil få informasjon om brannrutiner når dere kommer. Dere betaler både opphold og mat hos oss
samme dag, vi tar kontant og kort.

Vi ønsker dere en riktig god opplevelse på Emma Sansehus, og husk at
bruk av Emma Sansehus foregår på eget ansvar.

