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Overflytning af børn i en integreret institution
Formålet med denne beskrivelse er at tydeliggøre, hvordan en integreret institution med børn i alderen 0-6
år er organiseret og hvilke særlige regler, der gælder ved overflytning af børn internt i institutionen.
Integrerede institutioner
Det karakteristiske ved en integreret institution er, at den er aldersintegreret og således kan huse børn fra
0 til 6 år. Det er der mange fordele ved. Medarbejdere har kendskab til alle børn i huset. Der er den samme
pædagogiske linje på alle stuer, og aktiviteter kan foregå på tværs af stuerne og på legepladsen. De store
børn lærer de små børn om dannelse og kultur. Søskende får mulighed for at følges længere tid i
institutionslivet, og det letter hverdagen for forældrene, at der ikke skal afhentes børn flere forskellige
steder. Det faste personale kan hjælpe hinanden på tværs af stuerne ved sygdom og ferie. Og sidst men
ikke mindst er forældresamarbejdet styrket ved, at forældre er tilknyttet den enkelte institution over en
lang periode, hvilket er med til at skabe kontinuitet i forældregruppen.
Sammensætning af børnegrupper
Det er den integrerede institutions råderum at sammensætte børnegrupperne, som det vurderes
hensigtsmæssigt. Der er med andre ord ikke tale om en statisk opdeling i vuggestue og børnehave i
traditionel forstand – det er til enhver tid ledelsen i den enkelte institution, der tager stilling til, hvordan
børnegruppen bedst opdeles. Der kan derfor være perioder, hvor sammensætningen af børnegrupperne
ændres af hensyn til pædagogiske tiltag eller nærområdets pasningsbehov.
I de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt at ændre sammensætningen i børnegruppen, lægges der stor
vægt på at udvise alderssvarende omsorg samt vurdere barnets modenhed og kammeratskaber.
Takst og normering
Taksten følger barnets alder. Vuggestuetaksten er til 2,11 år, uanset om barnet er i en vuggestuegruppe
eller en børnehavegruppe. Taksten er afstemt til barnets alder, og det betyder, at medarbejdertimer, bleer
osv. følger barnet.

