
Kære forældre på Jelling Børnegård. 

 
. 

 

Vores værdisæt, som tager udgangspunkt i åbenhed, tillid og respekt, danner 

også grundlag for vores modulordning. Vi forventer en stor grad af 

selvforvaltning af jer forældre – ”ingen er ude på at snyde nogen”, - men 

derimod at vi får så fleksibel og så håndterbar en ordning som muligt. Det er 

meget vigtigt for os som personale, at vi ikke skal bruge alt vores krudt på at 

føre opsyn og tjekke jeres ankomst- og afgangstider, men derimod at vi kan 

gøre det, vi helst vil: levere et solidt pædagogisk arbejde med høj kvalitet for 

og med børnene. Ligeledes skal det være brugbart og ikke alt for begrænsende 

for jer som forældre. 

 

For at undgå misforståelser understreger vi at: 

- sygdom tæller det gennemsnitlige antal timer pr. dag  

- ( 25 t. = 5 t. – 35 t. = 7 t. – 45 t. = 9 t. – 50 t. = 10 t.)     

- fridage/feriedage meldes og tæller ikke i regnskabet 

-  det forventes at barnet holder ferie med forældrene 

 

Vi holder os i øvrigt til Vejle Kommunes politik jfr. Takstbladet som siger: 

 

”Børnene har samme behov for at holde fri og have ferie fra institutionerne, 

som voksne fra deres arbejdsplads. Institutionernes hverdag er derfor 

tilrettelagt ud fra, at børnene holder ferie og fridage i samme omfang som 

forældrene” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan købe moduler på: 

 

 25 timer    

 35 timer . 

 Fuld åbningstid 

 

Gældende takster kan ses på vores hjemmeside under modulordning. 

  

Et modul købes for 3 måneder af gangen, og ændringer skal ske med en 

måneds varsel til d. 1. i en måned. Man kan dog – grundet arbejdsforhold – gå 

op i tid med dags varsel. 

 

Vores pædagogiske praksis vil der ikke blive ændret på, så derfor er det gode 

råd, at du skal købe dig tid! De fleste aktiviteter vil forsat ligge mellem 9 og 

13. Turdage skal I tage højde for i jeres valg, idet det er en af vore 

grundværdier – der skal altså indlægges tid til turene. (9.15 – 12.00). De 

særlige arrangementer (Spotlight og den årlige udflugt) skal ikke 

tilrettelægges i jeres modul, ligesom vi heller ikke ser forældrearrangementer 

og forældresamtaler i denne sammenhæng. Dog skal der være tid til den 

daglige garderobesnak i aflevering og afhentning. Hvis vi mod forventning er 

nødsaget til at planlægge ud over dette tidspunkt, vil vi så vidt muligt varsle 

det i god tid. 

 

Hver dag skal I tjekke jeres barn ind, når I træder ind af døren og skrive det 

tidspunkt, som I forventer at afhente jeres barn samt – når I henter – tjekke ud 

igen. Firkantet set er det fra I tager i håndtaget og træder ind, til I igen tager i 

håndtaget og forlader børnehaven. 

 

Familien kan, som tidligere nævnt, ikke opspare tid, når barnet holder ferie 

eller er hjemme pga. sygdom. Der kan heller ikke opspares tid, når 

institutionen holder lukkedag. 

 

Som leder har Mette kompetence til at bede jer gå op i tid, hvis det viser sig, 

at modulet ikke slår til. Med udgangspunkt i barnets trivsel kan vi også i 

dialog med jer foreslå ændring i tid. Det er vigtigt for os at stå som ”barnets 

advokat” i denne sammenhæng. 

 



Forældrebestyrelsen har godkendt principperne for modulordningen, som den 

skal køre her på Jelling Børnegård. Vi håber, at vi får skabt en hverdag, som 

vi alle kan leve med. 

Det er jeres valg, hvilket modul I køber. Det vil også være jeres valg, at der så 

kan være ting, I fravælger.  

 

 

På vegne af forældrebestyrelse og personale på Jelling Børnegård 

    

                  

 

 

 

 Mette Bülow, leder. 
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