Vallø Børnehus 20/8 2013.
Forældrearbejdsdage.
Historik.
Da Vallø Børnehus blev oprettet i 2008 besluttede man i bestyrelsen at indføre forældre arbejdsdage hvor
man i fællesskab renoverede, byggede, vedligeholdte og skabte ekstra muligheder, samt aktiviteter
omkring forskellige opgaver som var nødvendige for at skabe et trygt, spændende og udviklende miljø for
børnene. En stor sidegevinst var også det sociale aspekt for forældre og børn, hvor børnene samtidig
oplevede at børnehuset ikke kun var deres, men også forældrenes sted.
Havde man ikke dengang Vallø Børnehus startede, besluttet at indføre arbejdstimer, ville konsekvensen
have været at man var nødt til at kigge på en merbetaling af den mdr. ydelse eller at man omkring års
budgettet måtte køre med en meget stramt børnerelateret konti (Ikke mange penge til legetøj – cykler –
ture mv. ), fordi at Vallø børnehus er et gammelt hus (Danmarks ældste) og er dermed meget slidt (trænger
til ekstra vedligeholdelse og nye tiltag)
Man fastsatte og besluttede følgende principper:






Hver familie skal lægge 20 forældrearbejdstimer og enlige 10 timer om året
Fik man ikke brugt sine timer ville det koste 200 kr. pr time, som ville blive afregnet hvert år i
februar mdr.
Støtteforeningen skulle varetage forældrearbejdsdagene og diverse opgaver i forbindelse med
disse.
Lederen skulle holde regnskab og afregne hvert år i Feb. Mdr.
Kom man i bestyrelsen eller i støtteforeningen betød det at ens arbejdstimer dækkede dette
arbejde

I forældrearbejdsdagenes start var der altid mange forældre samlet omkring disse arbejdsdage, men her de
seneste 2 år har der max været 4-8 forældre som er kommet. Der har været forsøgt at arrangere mulighed
for at lave projekterne uden for de planlagte arbejdsweekender, men det er kun en ud af 4 projekter som
er blevet lavet.
Derfor vil man fra resten af 2013 og 2014 stramme op på disse regler og fastholde dem meget strengt. Dvs.
at man ikke mere kan få mulighed for at låne nøgler med mindre at de er til et projekt som børnehuset har
brug for, eller at der er indgået en speciel aftale, som ligger inden for de principper der beskrevet. Dette
skal ske i et samspil med Lederen / bestyrelsen.
Her i 2013 er der kun søndag d. 29 september samt 2 projekter man kan skrive sig på., tilbage
Derudover er der -vask af soveposer – vaske køleskabe – vaske vinduer.
Skriv jer på de forskellige sedler nu således at I får brugt jeres arbejdstimer. Efter d. 29.september / uge 42
vil der blive lavet en beregning på hvad der skyldes og vi vil ud fra denne bestille håndværker til at få færdig
gjort de projekter som er vigtige for børnene og os.

Procedure og principper omkring Forældrearbejdstime i Vallø Børnehus















Hver familie skal lægge 20 forældrearbejdstimer og enlige 10 timer om året
o Starter man midt inde i året beregnes timerne med 1.7 time pr. mdr.
De timer man bruger skiver man selv ind i forældre arbejdsmappen som står ved entreen.
Får man ikke brugt sine timer koster det 200 kr. pr time, som afregnes hvert år i februar mdr.
Støtteforeningen varetager de 2 forældrearbejdsdage og planlægger sammen med Vallø Børnehus
hvilke og hvor mange projekter der skal laves.
o Projekt beskrivelserne og opgaverne skal være udført til den aftalte tid.
Lederen sikre at der er indkøbt de materialer som der skal bruges.
Lederen holder regnskab og afregner hvert år i Feb. Mdr.
Er man i bestyrelsen eller i støtteforeningen dækker dette arbejde ens arbejdstimer
Større projekter som har en stor økonomisk gevinst for Børnehuset, som forældre har bidraget
med, kan give ekstra afvikling af forældrearbejdstimer.
o Ledelsen har retten til at vurdere
Der vil kun være 2 arbejdsdage om året.
Der vil blive tilbudt 3-6 opgaver som kan laves på andre tidspunkter end arbejdsdagene, dog skal
tidsrammen for færdiggørelse af projekterne være i orden.
Der kan udføres følgende opgaver fra uge til uge/ mdr. til mdr.
o Vask af soveposer- hver uge
- Der kan trækkes 4 timer til opgaven.
o Vask af køleskabe – hver 14 dag
- Der kan trækkes 1,5 time til opgaven.
o Vask af vinduer – Hver 3 mdr..
- Der kan trækkes 6 timer til opgaven.
o Luge ukrudt / Klippe hæk foran huset.
- Der kan trækkes 4 timer til opgaven.
Forår og efterår ( 2x2 timer )
o Græsslåning hver 14 dag.
- Der kan trækkes 1,5 time pr. gang.

Vallø Børnehus
Bestyrelsen – Støtteforeningen og Ledelsen

