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Herning 23.3.2016
Til Børn- og familieudvalget ved Herning Kommune
Ansøgning om udvidet åbningstid for børnene i vores special tilbud fra 1.8.16

BARNET I FOKUS – FAMILIEN I TRIVSEL
Pædagogiske tanker omkring udvidet åbningstid - weekend børnehaven
Galaxen har gennem flere år erfaret, at det er en øget belastning for familien at have et barn med særlige
behov.
Vi ser, at det kræver mange ressourcer i dagligdagen, og at der kan opstå udfordring omkring ens
forældrerolle i forhold til barnet med særlige behov - men også i forhold til forældrerollen for søskende
samt det at være ægtefælle og lignende.
Med innovative tanker omkring forebyggelse samt sundhedsfremmende faktorer, er det derfor vores
ønske/hensigt at udvide dagtilbuddet til at holde weekend åbent ca. 22 weekender om året.
Vi ser på det overordnede plan, at dette tilbud vil skabe en øget trivsel hos de enkelte familier.
Her kan familierne ønske pasning i en eller flere weekender, for at de kan skabe rum til at lade op - eller
deltage i aktiviteter, hvor barnet med særlige behov ikke synes at kunne deltage.
Vores tanker er at skabe et frirum for barnets øvrige familie, så der fremadrettet vil være en større
ressource og overskud omkring forældrerollen.
Når vi kigger på begrebet ”medborgerskab” - er der netop fokus på forældrene, som en ressource i forhold
til at varetage deres barn. Samt samarbejde på diverse områder i forhold til barnets og familiens generelle
trivsel.
En opretholdende faktor til, at dette kan lykkedes, kan være at tilbyde en weekend-børnehave, hvor der
skabes et åndehul for familien.
Vores ide med en weekend-børnehave ligger i tråd med Herning-modellens tanker (Sverigesprogrammet).
Vi ønsker at være medvirkende til at bevare forældrene, som den primær omsorgsgiver - ved at skabe
fleksibilitet i pasningsformen med en weekend-børnehave.
At skulle aflevere sit barn til overnatning i form af aflastning hos fremmede mennesker, kan være svært for
nogle forældre, og vores intentioner er netop, at dette tilbud vil gøre en forskel, da vi kender barnet og ikke
mindst forældrene!
Vi ønsker derfor at skabe et weekendtilbud, som er trygt for både forældre og børn – og det vil være en
fordel, at børnene er kendte i børnehaven.
En anden fordel er, at personalet kender det enkelte barn, og har en viden om netop dette barns styrker og
svagheder.
På dette grundlag kan der hurtigt skabes en struktur, som er tilrettelagt det enkelte barn, og udspringer af
den pædagogik barnet trives med i hverdagen.
Vi vil være opmærksomme på at være i dialog med forældrene gennem weekenden.
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Der vil blive lagt en fast og genkendelig struktur i weekenden.
Børnene i Galaxens special-børnehave er netop kendetegnet ved at have gavn af dette.
Der vil blive lagt vægt på at skabe hjemmelig hygge, så weekenden bliver anderledes end dagtilbuddet.
Desuden bliver der diverse pædagogiske aktiviteter i løbet af weekenden – gåture/ture ud af huset, bage
kage, lege eller lignende.
I de nuværende lokaler ser vi ikke mulighed for at børn og personale kan overnatte, vi håber at dette kan
blive tilgodeset i den fremtidige bygning til Galaxen.
Ansøgningen går derfor pt. på at udvide åbningstiden med lørdag og søndag i tidsrummet 9 – 16
Et 2 årigt projekt med start 1. august 2016 – og afsluttes 30. juni 2018
Projektet skal ses som en mulighed for, at der kan samles viden og erfaringer frem mod et døgnmiljø i den
nybyggede Galaxen - et døgntilbud fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 15.00
HVOR:
I Galaxen - i lokalerne på afd. Planeten, Porsvænget 6.
HVEM:
I weekendtilbuddet er der plads til 4-6 børn pr. dag.
Børn i alderen 0 – 6 år med varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.
Målgruppen er børn indskrevet i special-regi i daginstitutionen Galaxen.
Det vil sige, når barnet er indskrevet, har forældrene automatisk ret til at tilmelde deres barn til weekend
tilbuddet (et vist antal weekender i løbet af året, så alle har mulighed for at bruge tilbuddet).
Weekend-børnehaven skal ses som et tilbud, der øger fleksibiliteten omkring de familier, der har et barn
med særlige behov – for i Herning-modellens ånd at skabe helhedstænkning, og ikke mindst arbejde
forebyggende - samt sætte ind med en tidlig indsats i nærområdet.
Tilbuddet vil omfatte 22 børn.
HVAD:
Weekend-børnehaven er et tilbud, der er kombineret med det at få anvist en plads i specialgruppen i
Galaxen.
Vi vil i første omgang dække dagtimerne - om end tanken er, at de 22 weekender skal dække såvel
dagtimer som nætter fra fredag til søndag (døgndækning først efter projektperiodens udløb og ud fra
evalueringen).
HVOR OFTE:
22 weekender om årlig.
Fordelingsplan/booking-kalender udarbejdes 2 gange årligt til at dække henholdsvis august til december
samt januar til juni.
Det er ledelsen i Galaxen, der planlægger belægningen i weekenderne i dialog med det enkelte
forældrepar.
ÅBENT:
Lørdag fra kl 9.00 - kl 16.00 og søndag fra kl 9.00 - kl 16.00.
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RESSOURCER:
Der tildeles ressourcer svarende til 1 pædagog for hver 2 børn.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst (BUPL)
Ledelsen i Galaxen organiserer og planlægger weekenderne - med udgangspunkt i de enkelte tilmeldte
børns behov, og med denne ressourcetildeling som et gennemsnit.
Lederen af Galaxen har det ledelsesmæssige ansvar for weekend-børnehaven.
PRAKTISK:
Personalegruppen ønsker, at weekend-børnehaven i Galaxen bliver så tryg og genkendeligt for børnene
som muligt – og samtidig at skabe et miljø, som adskiller sig fra dagligdagen.
Dette kan blandt andet ske ved at lave mad sammen, flytte rundt på møblerne eller benytte andre rum end
i dagligdagen. Desuden danne rammer for nogle aktiviteter, som er særlige for weekend-børnehaven, og
altid tilpasset den gruppe af børn, som er i børnehaven den pågældende weekend.
VEJLEDNING AF PERSONALE INDEN OPSTART:
Der planlægges og afholdes løbende vejledning for alle personaler, der skal arbejde i weekend-børnehaven.
Her vil der være en introduktion omkring forventninger til det pædagogiske arbejde samt diverse regler i
weekendtilbuddet.
EVALUERING:
I efteråret 2017 midtvejsevalueres tilbuddet f.eks. i form af brugerundersøgelse/fokusgruppeundersøgelse
eller lignende.
Ordningen skal evalueres med henblik på at afdække, hvorvidt det er en brugbar og styrbar model, der bl.a.
sikrer tilfredshed hos brugerne.
Der skal ligeledes i løbet af 2017/2018 arbejdes på at lave weekendtilbuddet til et døgntilbud.
Dette tiltag er tænkt som en del af Galaxens samlede tilbud til de forældre, som har børn i special regi, når
den nye institution står færdig i nærmeste fremtid (2017 – 2018).

ØKONOMI (bilag vedlagt):
Lønudgifter til personalet:
Børnerelaterede udgifter:
Udgifter i forbindelse med opstart og evaluering:
Årlig udgift i alt det første år
Årlig udgift efterfølgende år

kr. 172.480
kr. 15.000
kr. 17.200
kr. 204.680
kr. 187.480 + alm. lønfremskrivning

Vi håber og ser frem til en positiv behandling af ansøgningen.

På vegne af bestyrelsen og ledelsen i Galaxen

Jette Rosenberg
Formand for bestyrelsen

Susanne Kondrup
Institutionsleder

3

