Afdeling for dagtilbud

Retningslinjer for modulordninger
-

for alle daginstitutioner i Køge Kommune

Dette fakta-ark er til dig, der har
behov for plads til dit barn i et
begrænset tidsrum i en
daginstitution.
I Køge Kommune kan du vælge et
deltidsmodul på 30 timer om ugen
med en nedsat betaling til følge.
Har dit barn lige fået tilbudt plads i
en daginstitution, skal du hurtigst
muligt tage kontakt til lederen af
institutionen for at få modulordningen til at træde i kraft fra dit
barn begynder. Hvis dit barn
allerede går i en daginstitution, kan
du kontakte lederen for at aftale
opstart af modulordning med en
måneds varsel til den 1. i en måned.
Tilskud til privat pasning
Du kan kombinere et deltidsmodul med
tilskud til privat pasning, hvis
du arbejder forskudt af
daginstitutionernes åbningstider, fx
weekend eller nat.
Køge Kommune skal godkende aftalen.
Læs mere på www.koege.dk.

Kontrakt
Ønsker du at benytte et deltidsmodul, skal du henvende dig til
lederen af dit barns daginstitution.
Du skal i samarbejde med lederen
lave en kontrakt.
Af kontrakten skal det fremgå, i
hvilket tidsrum du ønsker at
benytte daginstitutionen,
dvs. et mødeskema for barnet.
Mødeskema
Du kan placere barnets mødetider
indenfor daginstitutionens fulde
åbningstid.
Du kan lave mødeskemaet, så barnet
benytter daginstitutionen kortere tid
hver dag, eller du kan planlægge en
eller flere ugentlige fridage.
Barnets mødeskema kan skifte
mellem lige og ulige uger, men det
ugentlige timetal skal svare til 30
timer.
Se takster for modulordning på
www.koege.dk

Godkendelse af deltidsmodulet
Lederen af dit barns daginstitution
afgør, om dit valg af tider kan
godkendes.
Lederen vil orientere dig, hvis det
foreslået mødeskema ikke er
hensigtsmæssigt eller betyder
væsentlige ændringer for dit barn,
eksempelvis barnets mulighed for
deltagelse i aktiviteter.
Dit ansvar
Det er dit ansvar, at det modul, du
har valgt, dækker dit faktiske behov
for daginstitutionsplads inkl. daglig
kontakt med personalet, børnefødselsdage, udflugter, samtaler
mm.
Af hensyn til institutionens
planlægning er det meget vigtigt, at
du afleverer og henter dit barn inden
for den aftalte tid.
Daginstitutionen har kompetence til
at annullere aftalen om
modulordning, hvis barnets aftalte
mødeskema ikke bliver overholdt.

Ændring af mødeskema
eller ophør af modul
Af hensyn til daginstitutionens
pædagogiske og administrative
planlægning skal ændringer i barnets
mødeskema varsles dagtilbuddet:
En måned forinden
med virkning fra den
efterfølgende 1. i måneden.

Modulordningen skal minimum have
en varighed af 3 måneder.
Ferie, sygdom og lukkedage
Du kan ikke opspare tid, når barnet
holder ferie, er hjemme pga. sygdom
eller får en ikke planlagt fridag.
Der kan heller ikke opspares tid, når
institutionen holder lukkedage.

Retningslinjer for
modulordninger er godkendt
af sammenlægningsudvalget
for ny Køge Kommune d. 7.
dec. 2006.

