
 

 

Retningslinier for beskeder og afhentning i Lillestjernen FFO 
Træder i kraft pr. 1.1.2016 
 
Kære forældre 
 
Formålet med nedenstående er at tydeliggøre forventninger til samarbejdet om beskeder og afhentning i Lillestjernen FFO.  
Retningslinierne er udfærdiget i samarbejde med Forældrerådet  og skal sikre, at vi både anvender vores ressourcer optimalt i 
forhold til samvær og nærvær med børnene – og  giver jer nogle gode rammer og vilkår. 
 
I Lillestjernen benytter vi I-portalen, der er et elektronisk afkrydsningssystem. Når jeres barn starter i FFO, modtager I 
information, instruktion og et login. 
Det er altid jeres ansvar at sørge for, at alle oplysninger er opdaterede. 
I har mulighed for, at vi sender jeres barn afsted på et bestemt tidspunkt. Alle gå-tidspunkter skal være registreret under jeres 
faneblad  ”selvbestemmer”,  ”aktiviteter” eller ”gå-hjem” i Iportalen .    
Det henstilles til, at aftaler ligger så fast som muligt og at tidspunkter er kl. hel eller halv.  
Tidspunktet er det tidspunkt vi, så vidt muligt,  sender jeres barn afsted. 
Andre beskeder, fx ”bliver hentet af mormor”, ”går med xx hjem”, må gerne skrives som tekstbesked i Iportalen. 
Alle beskeder, vedrørende hvornår jeres barn skal gå,  skal markeres under  ”aktiviteter”, og  skal være noteret i Iportalen 
inden samme dag  kl. 12.00.  
Herved sikrer vi, at pædagogen kun behøver skabe overblik over dagens beskeder een  gang. 
Vi kan ikke være behjælpelige med at sørge for, at barnet er klar til afhentning,  når I kommer.  
Af hensyn til barnet sender vi ikke ud til lågen eller parkeringspladsen. 
Vi henstiller til, at telefonbeskeder kun gives i absolut nødvendige situationer, fx hvis I er forsinkede. Ikke til almindelige 
beskeder eller hjemsending af børn. 
 
Hvis I ønsker, vi skal sende barnet afsted til en aktivitet eller hjem, skal I sikre jer, at barnet er så selvhjulpent, at han/hun selv 
kan klare at tage afsted, når pædagogen giver barnet besked.  Dvs. selv  krydse sig ud, gå i garderobe, pakke sammen og huske, 
hvad der skal huskes.  
I kan hjælpe jeres barn til at blive selvhjulpen: 
Selvhjulpne børn har større aktionsradius og tro på sig selv. 
De voksne har tydelige og positive forventninger til, at barnet selv kan – og gerne vil. 
Kan barnet selv tage alt sit tøj og sko på uden hjælp? 
Kan barnet håndtere taske, madpakke og drikkedunk? Kender barnet indholdet i tasken? 
Kender barnet dagens forløb og aftaler? 
Kan barnet selv klare toiletbesøg og hygiejne? 
Kan barnet klokken? Kender barnet dagens forløb?  
Alle disse ting skal barnet naturligvis ikke kunne fra start – men ved træning udvikles både kompetencer og motivation. 
 
Afhentning af børn: 
Vi kender det alle. Man er træt og vil gerne hjem i en fart. Man skal finde barnet, tale lidt om dagen, i tøjet og afsted. Giv jer god 
tid, gør afhentning til en hyggelig stund. Tal på forhånd med jeres barn om forventninger til afhentning. Lav fx nogle aftaler. 
Nogle dage skal barnet forstå, at det med tøj og garderobe skal gå lidt tjept, andre dage er der tid til at gå rundt og snakke lidt. 
Lad barnet selv krydse sig ud og sige farvel. I videst muligt omfang bør legeaftaler laves på forhånd.  Pædagogerne på baserne 
kan godt tage imod en nødvendig besked når I kommer. Har I brug for en længere snak, så aftal et tidspunkt med os, eller 
skriv til kontaktpædagogen via Intra. 
 
Garderober: 
Vi bruger alt for megen tid på at rydde op i garderoberne ved lukketid. Vi henstiller til, at børn og forældre hver dag sørger for, 
at barnets ting er pænt hængt op og sat på plads. Det er god stil at hjælpe sidemanden eller samle ting op fra gulvet. Løst tøj 
lægger vi i glemmekassen.  Vi har desværre ikke tid til at kigge efter navn i tøj og sutsko og lægge det pænt på plads. 
 
Telefoner: 
Vi henstiller til, at mobilsamtaler afvikles, inden I går ind på Lillestjernen – med mindre det har relevans for afhentningen. Fx en 
pludselig legeaftale. 
 
Sygdom og ferie: Husk at melde sygdom, fri og ferie. Ferie skal af hensyn til FFO´ens planlægning af ressourcer og aktiviteter ske 
inden de udmeldte datoer. Til- og framelding er ikke bindende og kan ændres. 
 
Venlig hilsen og med forventning om et godt samarbejde 
Personalet i Lillestjernen 


