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Kære nye forældre
Bestyrelsen og det pædagogiske personale byder herved velkommen til Sødalen
Dagtilbud. Vi er meget glade for, at I har valgt vores dagtilbud, og vi vil gøre vores bedste
for at tiden i Sødalen Dagtilbud bliver en god og tryg tid for jeres barn.
Sødalen Dagtilbud består af 5 daginstitutioner: en vuggestue og fire integrerede
institutioner. Vi er et samlet dagtilbud, der arbejder sammen og har fælles mål og værdier,
men hver institution har samtidig sit eget særpræg. De fem institutioner er:
Vuggestuen Tommelise
DII Børnesnak
Børnehuset Klods Hans
Børnehuset Nattergalen
Børnehuset Åbyhøjgården
Sødalen Dagtilbud er stort og mangfoldigt med omkring 100 vuggestuebørn, 165 børnehavebørn og 60 medarbejdere i alle aldre. Dagtilbuddet er placeret i naturskønne
omgivelser tæt ved naturcenter Sølyst, og alle institutionerne er aktive andelsbrugere i
Natursamarbejdet og gør brug af mulighederne for udfoldelse i og udforskning af natur og
dyreliv.
I Sødalen Dagtilbud er der fokus på børns leg, med det skabende og det kreative som
vigtige udviklende aktiviteter. Vi har også fokus på sproglige aktiviteter, der understøtter
børnegruppens flerkulturelle sammensætning. Sødalen Dagtilbud skal danne rammen om
en hverdag, der har en tryg og rar atmosfære, hvor børn og voksne trives og er
engagerede.

Kostordning
I Nattergalen, Tommelise, Åbyhøjgården, Klods Hans og Børnesnak har forældrene valgt
kostordning. Det betyder, at alle børn bliver tilbudt et frokostmåltid. Der er ansat personale
til at lave maden. Vi forsøger at lave en varieret kost, så børnene får masser af
grøntsager, fisk og brød i løbet af en uge. Vi tager selvfølgelig hensyn til, hvis jeres barn
har særlige behov, der skal imødekommes (fx allergi) – tal med personalet i jeres
institution.

Samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale
Forældresamarbejdet vægtes højt i Sødalen Dagtilbud og bygger på en gensidig åbenhed
og respekt. Jeres opbakning og engagement er ikke blot vigtig for børnene, men også for
det pædagogiske personales arbejde.
I Sødalen Dagtilbud har vi følgende mål for samarbejdet med forældrene:
•
•
•

At vi i fællesskab med forældrene skaber de bedst mulige betingelser for barnets
trivsel og udvikling.
At I som forældre oplever sammenhæng og indflydelse i dagtilbudsstrukturen.
At der er åbenhed og tydelighed i forhold til de gensidige forventninger mellem
personale og forældre i den enkelte institution.

Den daglige kontakt mellem forældre og personale
Vi bestræber os på, at I altid føler jer velkomne i dagtilbuddet, og at I mødes af et lyttende
og nærværende personale. Det er det pædagogiske personales opgave at fortælle jer om
oplevelser og situationer fra jeres barns hverdag i institutionen. Vi forventer af jer, at I
informerer os om ting, der har betydning for jeres barns trivsel.

Forældresamtaler
Alle forældre indbydes til forældresamtaler ved start i vuggestue eller børnehave og inden
overgang til børnehave eller skole. Derudover tilbyder de enkelte afdelinger samtaler ca. 1
gang årligt eller efter behov. I samtalen informerer det pædagogiske personale jer om
jeres barns udvikling, hverdag og trivsel.

Forældremøder og sociale arrangementer
Alle institutionerne afholder forældremøde i august/september måned, hvor der samtidig er
valg til forældrerådet i institutionen. På mødet vil der også være en dialog om hverdagen,
det kan være et enkelt tema, men også mere generelt. I løbet af året afholder
institutionerne mange traditionsrige arrangementer. Disse arrangementer kan blandt andet
være fællesspisning, sommerfest og højtidsfester. Flere af forældremøderne kombineres
med fællesspisning med børn og/eller sociale arrangementer.

Hvordan får I indflydelse?
Forældreråd og bestyrelse er oprettet for at fremme brugerindflydelsen, så hvis I har lyst til
at komme tættere på beslutningerne vedrørende dagtilbuddets drift, kan det ske gennem
jeres institutions forældreråd og dagtilbuddets bestyrelse.

Forældreråd
Hver afdeling har et forældreråd. Forældrerådene i de enkelte afdelinger består af fem
forældre, den pædagogiske leder og evt. en medarbejderrepræsentant. I forældrerådene
drøftes hverdagen, og forældrene orienteres om de pædagogiske overvejelser, der ligger
til grund for de pædagogiske beslutninger, der træffes. I kan som forældre komme med
forslag og ønsker i relation til det daglige pædagogiske arbejde. Gennem forældrerådet
kan diskussioner, idéer og holdninger få betydning for den pædagogiske leders
beslutninger og afgørelser omkring den pædagogiske praksis i hverdagen.
Hvert år i august/september måned afholdes der valg til forældrerådet, hvor der vælges 5
forældre. Efter valget beslutter forældrerådet, hvem af disse forældre, der skal deltage i
det overordnede bestyrelsesarbejde.

Bestyrelse
Dagtilbuddets bestyrelse består af en repræsentant fra hvert af de fem forældreråd, altså
fem forældre samt dagtilbudslederen og to medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsens
opgave består bl.a. i at fastsætte principper for pædagogikken og økonomien, desuden
træffer bestyrelsen beslutninger vedrørende fælles ferielukning, samt fastsætter
retningslinjer for modulordningen. I Sødalen dagtilbud har den overordnede bestyrelse
uddelegeret opgaven vedrørende deltagelse i ansættelser af det faste personale til
forældrerådene. Det betyder, at der skal sidde en forælder med i ansættelsesudvalget i de
enkelte institutioner.
De valgte bestyrelsesrepræsentanter skal fungere som talerør for de øvrige forældre i de
enkelte afdelinger, således at alle forældre i dagtilbuddet kan få deres forslag og
holdninger overvejet i den overordnede bestyrelse.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle forældre.

Kontakt til bestyrelsen
Selvom I ikke sidder i forældrerådet, kan I altid kontakte bestyrelsesmedlemmet i jeres
institution, hvis I ønsker et emne sat på dagsordenen på et bestyrelsesmøde. Adresse og
telefonnummer på bestyrelsen hænger på opslagstavlen i jeres institution og findes også
på dagtilbuddets og de enkelte institutioners hjemmesider.

Information om fuldtids/deltidspladser
Herved information om fuldtids/deltidspladsordningen i Sødalen Dagtilbud. Hvis du i øvrigt
har spørgsmål i forbindelse med ordningen, er du velkommen til at kontakte den
pædagogiske leder i din institution eller dagtilbudsleder Merete Nøhr (se mail og tlf.nr. på
bagsiden af pjecen).
Som forælder kan man vælge mellem en fuldtidsplads på 52 timer eller en deltidsplads på
30 timer om ugen. Når jeres barn starter i institutionen, har I via pladsanvisningen valgt
enten fuldtids- eller deltidsplads. Hvis ikke får I automatisk en fuldtidsplads.
Fuldtidsplads
Fuldtidspladsen betyder at barnet kan være i institutionen i hele åbningstiden, og alt vedr.
skemaer og afkrydsning afskaffes. Bestyrelsen opfordrer dog til, at alle forældre noterer,
hvornår barnet afhentes, uanset om de vælger deltids- eller fuldtidsplads.
Deltidsplads
Deltidspladsen kan benyttes, hvis I som forældre har brug for 30 timer eller derunder.
Barnet kan være i institutionen i 30 timer ugentligt. Tiden omfatter aflevering og
afhentning, den daglige kontakt og forældresamtaler. Deltidspladsen kan fx fordeles på 4 –
5 dage i løbet af en uge.
I skal som forældre aflevere en 14 dages plan over jeres barns mødetider. Ændres denne
plan skal det gøres senest en uge før en ny plan træder i kraft.
Der vil dog være mulighed for, at forældre i særlige tilfælde, efter aftale med personalet,
kan fravige mødeskemaet fra dag til dag, så længe det sker inden for den samlede
tidsramme.
Timer kan ikke spares op, heller ikke ved ferie, helligdage eller sygdom. Når der inviteres
til arrangementer, hvor der er forældredeltagelse, fx sommerfest, højtider og
forældremøder, er alle velkomne uanset pladsvalg.
Da institutionernes normering hænger tæt sammen med jeres valg af fuldtids/deltidsplads,
er det nødvendigt, at de valgte tider overholdes. Jeres plads træder i kraft fra I træder ind
ad lågen, til I går ud af den igen. Der skal altså indregnes tid til at hente barnet, snakke
med personalet og være ude af døren. Når mødetiderne er aftalt mellem jer som forældre
og dagtilbuddet, er det jeres ansvar at overholde tiderne.
Hvis forældre med deltidsplads gentagne gange henter deres barn for sent, har den
pædagogiske leder pligt til at rette henvendelse til dagtilbudslederen, som tager kontakt til
forældrene med henblik på eventuelt at ændre til fuldtidsplads.
Generelt
Skift fra fuldtids- til deltidsplads skal meddeles med 2 måneders varsel til enten den 1. eller
16. i en måned.
Skift fra deltids- til fuldtidsplads kan ske til den nærmeste 1. eller 16. i måneden. Der kan
ikke skiftes mellem deltids- og fuldtidsplads i forbindelse med ferie, helligdage og sygdom.

Dagtilbudsleder:
Merete Nøhr
Tlf.: 29 20 41 35
Mail: mnoehr@aarhus.dk
Sødalskolen F2
8220 Brabrand

Hjemmeside:
www.sodalen.dagtilbud-aarhus.dk
Fra Sødalen Dagtilbuds hjemmeside er
der adgang til de enkelte institutioners
hjemmesider samt direkte fra den enkelte
institutions hjemmeside.

Vuggestuen Tommelise
Louisevej 33
8220 Brabrand.
Vuggestue med plads til 33 børn i alderen
0-3 år.
Pædagogisk leder:
Gitte Christensen
Tlf.: 20 53 36 63
Mail: gitchr@aarhus.dk
www.tommelise.dagtilbud-aarhus.dk

DII Børnesnak
Børnehuset Nattergalen
Louisevej 35
8220 Brabrand
Børnehus med plads til 48 børn i alderen
0-6 år.
Pædagogisk leder:
Annette Voldby
Tlf.: 20 53 36 62
Mail: anvoha@aarhus.dk
www.nattergalen.dagtilbud-aarhus.dk

Louisevej 35 A
8220 Brabrand
Integreret institution med plads til 62 børn
i alderen 0-6 år
Pædagogisk leder:
Hildur Lauge Sørensen
Tlf.: 20 53 36 86 / 20 53 36 88
Mail: hils@aarhus.dk
www.boernesnak.dagtilbud-aarhus.dk

Børnehuset Klods Hans
Børnehuset Åbyhøjgården
Åbyhøjgård 34
8230 Åbyhøj,
Børnehus med plads til 52 børn i alderen
0-6 år
Konstitueret pædagogisk leder:
Mette Schaaning Larsen
Tlf.: 20 53 36 77 / 20 53 36 69
Mail: mescl@aarhus.dk
www.aabyhoejgaarden.dagtilbudaarhus.dk

Louisevej 31
8220 Brabrand
Børnehus med plads til 44 børn i alderen
0-6 år.
Konstitueret pædagogisk leder:
Tenna Kristensen
Tlf.: 20 53 36 72 / 41 89 09 84
Mail: tenkr@aarhus.dk
www.klodshans.dagtilbud-aarhus.dk

27.02.19

