Børnegården
i Slagelse
Døgnpladsen betales særskilt
Dertil skal lægges eventuel betaling for en almindelig
plads i dagtimerne.

Reglerne for betaling
– herunder hel eller delvis friplads, er også gældende for
døgndelen. Prisen dækker fuld forplejning samt eventuel
madpakke, hvis barnet skal i skole eller Børnegården den
efterfølgende dag.

For at komme i betragtning
– til en plads skal forældrene løbende kunne dokumentere
et arbejdsbetinget behov for pasning efter kl. 17.00 og/eller
før kl. 6.30.

Ønsker du at vide mere om ordningen
og de aktuelle priser er du velkommen til at henvende dig til:
Centeret for dagstilbud og Kultur
Torvegade 24.2,tv.
Tlf. 58 57 36 00
eller i
Børnegården
Oehlenschlægersgade 7
Tlf. 58 52 29 79

Ønsker du at vide mere om Børnegården
kan det ske på www.bornegarden.dk

Døgnåben
Vi har åbent når andre har lukket.
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Sangen om hverdagen

Den døgnåbne gruppe

– hos far, mor og børn synges ikke i samme takt, som den
gjorde for 10-20 år siden.
Den tid, hvor morgenmåltid og aftensmad bandt dagen
sammen for forældre og børn, er forbi i mange familier.
Tiden, hvor stort set alle mødte på arbejde kl. 8 og havde fri
kl. 16, er slut.
Mange arbejder i skiftehold, nogle arbejder hjemme, mens
andre igen har meget skiftende arbejdstider.
Slagelse har flere store arbejdspladser med aften- og nat
arbejde. Ligeledes har byen med sine gode togforbindelser
mange pendlere, der kan have svært ved at nå hjem inden
daginstitutionerne lukker.

– er et tilbud til alle forældre i Slagelse kommune, der har
brug for pasning uden for de almindelige åbningstider.

En børneinstitution skal
– i princippet være et spejl af samfundet, og det gør det
nødvendigt at være fleksibel.
For at tilfredsstille omgivelsernes krav, er det ikke ukendt
for daginstitutionerne at omlægge vuggestue, børnehave
eller fritidshjem. Det er tidligere gjort mange gange.

Børn, der bor i Slagelse
– har fortrinsret til pladserne, men også børn fra andre
kommuner, hvis forældre arbejder i Slagelse kommune,
kan optages – forudsat at bopælskommunen betaler den
kommunale andel.

Pladserne kan både anvendes
– om natten, men også fra meget tidlig morgen eller til
meget sen aften uden egentlig overnatning.

Men det er også nødvendigt

For børnene

– at kaste et blik på, om institutionernes åbningstider helt
lever op til det behov, som findes i disse år, og som med
den nuværende samfundsudvikling klart vil blive forstærket
fremover.

– vil det være væsentligt anderledes at være i Børnegårdens
døgndel end i mere traditionelle institutioner. Børnene vil
eksempelvis i høj grad blive inddraget i praktiske gøremål
som madlavning og lignende. Ligesom der vil blive taget
individuelle hensyn, hvad angår læsning af lektier, historielæsning, sengetider med videre.
Alt sammen for at få børnenes hverdag i Børnegården til at
ligne den de kender hjemmefra.

Det har Slagelse kommune
taget konsekvensen af
– ved at åbne et døgntilbud til børn, hvis forældre arbejder
på “skæve” tidspunkter af døgnet.

Den Centrale Pladsanvisning
– modtager opskrivning til døgnpladser, der omfatter
pasning af børn i tidsrummet kl. 17 til 8 morgen.
Tilbuddet om pasning i aften-, nat- og morgetimer gælder
alle børn i alderen 6 måneder til 10 år. Børn i vuggestue
alderen kan samtidig tilbydes plads i Børnegårdens dagdel.

Børn, der ikke samtidig
har en ordinær plads
– i Børnegården, kan afleveres fra kl. 17.00 for så at blive
afhentet senest kl. 8.00 den følgende morgen. Fredag
åbnes døgn kl.16.00 og lukker lørdag morgen kl. 7.00.
Det vil sige, at Børnegårdens døgnafsnits samlede
åbningstid er fra mandag morgen kl. 4.45 til lørdag
morgen kl. 7.00.

