Ændring i fremmøderegistrering på fritidshjem.
Gældende fra 1. maj 2015

Kære Forældre,

Bestyrelsen har på møde den 21. januar 2015 på ny drøftet
den megen tidsanvendelse, som fritidshjemmene fortsat anvender på at ringe til forældre, hvor der ikke er givet besked
om, at børnene holder fri, eller er fraværende af anden årsag.
Fritidshjemmene oplyser samstemmende, at der anvendes
uforholdsmæssig lang tid på dette, trods bestyrelsens tidligere
henstilling til at man husker at melde børn fraværende.
Daginstitutionsafdelingen har udarbejdet et notat af 22. juni
2010 vedr. børns fremmøde på fritidshjem som orienterer:
Der findes ikke, hverken i Dagtilbudsloven eller Folkeskoleloven, nogle bestemmelser for, at forældre skal kontaktes direkte, hvis børnene ikke dukker op i hhv. skole eller fritidshjem.
Når et barn er registreret som fremmødt, har institutionen
tilsynspligt med barnet, indtil barnet afhentes eller efter aftale
med hjemmet, sendes hjem.
Ud fra dette notat, og ud fra en betragtning om, at skolen ikke ringer til forældrene hvis børn ikke møder i skolen, har
Børnehusene Nivås bestyrelse besluttet at ændre på tidligere
besluttet princip for kontrol med fremmøde af fritidshjemsbørn.
Bestyrelsen ønsker, at personaleressourcerne så vidt muligt
anvendes på de fremmødte børn, frem for de børn, der ikke
er dukket op.
Følgende retningslinjer vil i den forbindelse være gældende:
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Forældrene skal meddele fritidshjemmet, hvis barnet
ikke kommer på fritidshjem. (Det er ikke tilstrækkeligt
at kontakte skolen i denne anledning).
Fritidshjemmene hjælper børnene ved ankomst til fritidshjemmene med at huske at få tjekket ind på Mit
Børnehus.
Det er muligt gennem Mit Børnehus at kontrollere selv
om ens barn er tjekket ind, og hvis dette ikke er tilfældet er man velkommen til at kontakte institutionen.
Fritidshjemmene ringer som udgangspunkt ikke til
forældre til børn som ikke er mødt frem.
0. klassebørn hentes fortsat af fritidshjemmet på skolen i en kortere periode i forbindelse med skolestarten.
Her er andre årgange velkomne til at følges med de
nye skolebørn.
Skulle der være en helt særlig årsag til, at det er nødvendigt at sikre et barns fremmøde på fritidshjemmet,
kan dette drøftes med den daglige leder i fritidshjemmet.

Bestyrelsen håber på Jeres opbakning og forståelse for disse
nye retningslinjer, som er vedtaget for at sikre at de personaleressourcer der er til rådighed primært anvendes på de
fremmødte børn.
Venlig hilsen

Karsten Warming
Forældrebestyrelsen i Børnehusene Nivå
Karsten Warming, Formand.
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