Generelle informationer
Adresse

DUS1.
Stadionvej 2
9240 Nibe
tlf. 98 34 16 77

DUS2.
Stadionvej 2
Nibe
tlf. 91 32 90 18

Åbningstider

DUS1.
Morgenåben 6.15 – 8.00 og eftermiddagsåben fra de
første børn har fri og til kl. 17.00
Lukket i skoletiden.
DUS2.
Mandag – fredag fra de første har fri – 17.00
Lukket på skolefri dage.
Fredag er der fælles lukningen i Dus1 fra kl. 16.00 17.00.-

Hjemmeside

På Sønderholm skoles hjemmeside:
www.soenderholmskole.dk kan du læse vores
DUS-indholdsplan, skoleplan m.m.

Optagelse

Der er pladsgaranti i DUS1. Indmeldelse skal foregå
elektronisk på www.pladsanvisningen-online.dk

Lukkedage

Der er i sommerferien lukket i uge 28 og 29. Har man
som forældre en nødvendighed for pasning, skal man
udfylde et skema som udleveres af Michael, der
herefter formidler kontakten til skoleforvaltningen.
Nødpasningen er på kærbyskolen.
Der er lukket fra d. 23/12 og frem til og med d. 3/1-2021.
Samt 14/5 fredag efter kr. himmelfartsferien.

[DATO]

Daglig kontakt
Vi vægter den daglige kontakt med forældrene.
I løbet af barnets DUS-tid vil barnet blive så selvstændigt, at det selv kan
gå hjem. Hvilket gør, at vi vil så kontakte Jer telefonisk eller via Intra, hvis
der er behov herfor. Endvidere er det vigtigt, at I henvender Jer til os, hvis
”der er noget”.
Information
Information, nyhedsbreve, mm. fra DUSsen vil stadig kunne ses på
opslagstavler og infotavlen, samt læses på Aula.
Dokumentation
Rundt omkring i DUSsen hænger billeder og børnenes løbende
udstillinger; endvidere vil der være dokumentation og billeder på skolens
Facebook side og Aula.
Samtaler 0g møder
Kontaktpersonen fra DUS vil være med til samtalerne medmindre at
forældrene fravælger dette.
Skolebestyrelse
Skolebestyrelsen fører tilsyn med hele skolens virksomhed – herunder
DUSsen.
Der er valg til skolebestyrelsen hvert 4. år, da medlemmerne sidder for en
4-årig periode.
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Det pædagogiske arbejde
I vores pædagogiske arbejde er det overordnede mål at give børnene en
oplevelse af livskvalitet, så de kan være og blive engagerede mennesker,
der blandt andet føler selvværd, glæde, ansvar og tryghed. Som vi
beskriver i vores målsætning, er grundlaget for oplevelse af livskvalitet et
trygt miljø og et godt socialt samvær med plads til den enkelte.
For at kunne udvikle et godt socialt samvær, der bygger på gensidig
respekt og selvværd, er det vigtigt at der er et godt samarbejde mellem
personalet og børnene. Vi tilstræber, at der er en ordentlig tone i huset,
det vil sige, at vi alle taler ordentligt og respektfuldt med hinanden og
undgår nedsættende bemærkninger.
Ærlighed, åbenhed og tillid er selve grundlaget for at kunne skabe et trygt
miljø. Det er her vigtigt, alle føler ansvar for hinanden og står inde for
egne handlinger, men også at kunne ture sige til og fra i forskellige
situationer på en hensigtsmæssig måde.
Samarbejde mellem børnehave og DUS
- vedrørende overlevering af børn.
For at de kommende 0.klassebørn kan få overblik over Troldhøjs
personale og lokaler, aftales der besøg i DUSsen. De første besøg ligger
om formiddagen, hvor der ingen DUS-børn er til stede, hvilket giver en
mere tryg og rolig overgang fra børnehave til DUS. Et andet besøg ligger i
almindelig DUS tid.
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DUS-tid er fritid
DUS-tid er børnenes fritid, hvor de kan vælge at lege eller deltage i DUSsens
aktiviteter og tilbud.

Samarbejde mellem skole og DUS
Alle pædagoger har timer i skoledelen. Timerne ligges i undervisning
eller som understøttende undervisning.

Aktiviteter

Pædagogerne er kontaktvoksne i skoledelen på lige fod med lærerne.

I DUSsen er der ”krea”, hvori der bliver kreeret ”store værker” af forskellige
materialer.
Vi har muligheden for at benytte sløjd til de grovere håndværk, hvor der kan
saves, hamres og snittes mm.

Udeliv og bevægelse.
Børnene kan eksempelvis køre på mooncars, spille bold på banerne, bygge
huler, sjippe, lave bål hvis vejret tillader.
Hallen åbnes så ofte vi kan. Hallen er også et tilbud til børnene i DUS 2.

Skiftetøj
Der skal være skiftetøj i børnenes kasser. Husk jævnligt at tjekke
kasserne for dette, også når børnene bliver så gamle, at de selv
begynder at gå hjem. Husk at tømme dit barns garderobe ved ferier
grundet rengøring af garderoberne.

Aftaler
Skal dit barn sendes til musik, minikonfirmand, sport eller andet, er
det nødvendigt at vi får de faktuelle oplysninger om tidspunkter, sted,
opstart, ændringer og eventuelle aflysninger.
Der kan også laves aftale om, at Jeres barn skal gå hjem på et bestemt
tidspunkt hver dag eller enkelte dage; at det må gå med andre børn
hjem og meget andet.
Omkring september overgå Dussen til komme/gå systemet i Aula. Ind
til da vil det være www.mininstitution.dk som bruges til elektronisk
beskedsystem. Systemet kan styre aftaler omkring komme og gå,
ferie mm.
Når Dussen overgår til komme/gå systemet vil der komme
informationer her om.

Årstider
Det er vigtigt, at børnene har det til årstiden rigtige tøj, sko og støvler
med.
I Danmark regner der året rundt!!
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Sygdom
Syge børn modtages ikke, dvs. børn med feber eller smitsomme
sygdomme.
Ferie
Husk at melde ferie/fri på Mininstitution/ komme gå på Aula når
børnene har kontrolleret pasning.
Måltider
Børnene kan spise deres medbragte morgenmad i DUSsen inden de
går i skole. Børnene spiser formiddagsmad og frokost på skolen enten
sammen med en lærer eller en pædagog fra DUSsen. Vi henstiller til,
at børnene spiser sund og ikke sukkerfyldt mad. Energiske børn
kræver god energi.

Dus troldhøj Stadionvej 2 9240 Nibe Tlf.: 98 34 16 77

Dus troldhøj Stadionvej 2 9240 Nibe Tlf.: 98 34 16 77

Farvel
Det er vigtigt, at I siger farvel til personalet, når I går hjem og meget gerne i
køkkenet. Husk at få Jeres barn krydset ud.

Holder dit barn fri fra DUS?
Det er meget vigtigt, at du underretter DUSsen, hvis dit barn af den ene eller
anden årsag ikke kommer i DUS efter skole.

Samarbejde med Børnehaven Sønderholm
Vi samarbejder med børnehaven i Sønderholm om fælles åbninger i
ferietider. F.eks. ville uge 8 og uge 28 typiske være åbent i en af
institutionerne med kendte voksne.

Forsikringer
Det er forældrenes ulykkesforsikring, der skal dække ved eventuel ulykke
(tandskade, ødelagt tøj, mm.). I kan som forældre også blive inddraget i et
erstatningskrav, hvis jeres barn forsætligt påfører materiel skade (sten på
bil, glas, døre, etc.).

GDPR/Personadatasikkerhed.
Grundet de nye regler ang. GDPR kan og må vi ikke udleverer
telefonnummer mm i Dus. Vi kan kun opfordre til at man skriver
sit barn på ”lege listen” i m in institution. Da man som forældre,
der vil lave lege aftale for sit barn har telefonnumrene via min
institutions app’en.
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Legetøj
Børnene må gerne medbringe elektronisk legetøj og andet legetøj i
DUSsen. Barnet har dog selv ansvar for de ting, det medbringer.
Mobiltelefon
Børnene må benytte mobiltelefon i DUSsen. Hvis barnet ikke kan
administrere brugen heraf, vil personalet tage mobilen og aflevere
denne til barnet når pågældende barn skal hjem. Jævnfør regler for
mobilbrug. Se hjemmesiden.
Spil på elektroniske enheder.
Der må som udgangspunkt spilles på IPAD’s, game Boy mm. om
fredagen i DUS. Indholdet af spil mv. på mobiltelefonen/tablet er
forældrenes ansvar. Regler for minimums-alder skal overholdes ved
anvendelse på egne devises. Dog vægter vi som personale, i højre
grad sociale lege relationer, beskæftigelse eller bevægelse i hal mm.
GDPR / PERSONDATASIKKERHEDEN
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’

MWJ
Mads Johansen
Tema 2 / DUS2

MBL
Michael Larsson
Dus-Leder

IF
Inge Dorthe Fjordback
Team 1 / DUS1

DF
Dorthe Flensted
Team 1 / DUS1
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MF
Maybritt Fogh
Team 1 / DUS1

AP
Ann Pedersen
Team 3 / DUS1

CP
Christina Shiller Pless
Tema 3 / DUS2

AD
Alice Donbæk
Team 1 / DUS1
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