Reglerne for fordeling på legepladsen er opdateret og gjort mere præcise – især hvordan der handles ved
frafald.
Bilag(kopi)

Ressourcefordeling omkring pauseafviklingen.
BH:












Der er altid minimum 2 på legepladsen (begge åbnere går ud kl. 12.00 – (med plads til +- 5
minutter) Ved sygdom er det den 3 person der møder ind der går ud.
De voksne fordeler sig på legepladsen (legepladsen har 3 rum – bakken- skoven og legestativet)
Husk at finde en afløser eller få en til at hjælpe med dit område hvis du forlader det kort.
Der er min. 1 fra vuggestuen der går ud mellem 12 og 13 og deltager i leg der understøtter samspil
på legepladsen. Hvis alle børn i vuggestuen sover og der er nogle voksne der ikke er optaget går der
flere ned i børnehaven til de vågne børn.
Der er en voksne inde til at kigge efter sovebørn – ordne frugt, som hjælper børn til og fra toilettet
og støtter op om de børn der leger inde.
Ved frafald kan det ske, at nogen holder pause unde for sædvanlig pauseafvikling Fx mellem 12.00
og 12.30 (eller et kvanter om formiddagen og et kvanter senere) I særlig til fælde kan pausen
suspenderes
Når man kommer tilbage fra 2 pause – går alle på nær de 2 lukkere på legepladsen igen. (Gælder
ikke hvis de fleste børn er inde) De voksnes fordeling skal altid afspejle antallet af børn på rimelig
og ressourcebevidst måde.
Alfa omega er at der skal være minimum 3 hos børnene, mens der afvikles pause i bh afdelingen.
(En inde og 2 ude)

VG:






Vuggestuen fordeler sig i pauserne så der er flest hos børnene i anden pause når de begynder at
vågne
En voksne er på bh legeplads mellem 12 og 13
Vuggestuen vælger ved frafald nogle gange at der holdes pause med åben dør.
Hvis i voksne forlader en stue/ område skal man finde en afløser eller få en til at være opmærksom
i den periode.
I meget akutte situationer med mangel på voksne kan pausen suspenderes eller flyttes til et andet
tidspunkt

Derudover
Voksne på legepladsen har altid et særligt øje for egen primærbørn og deres lege fælleskaber. Der aftales
handleplaner på personalemøder for, at hjælpe børn i legefællesskaber (fx legegrupper inde/ude Marte

meo forløb / inklusionsvoksen tilknyttet barnet) Vi har yderst sjældent børn der står udenfor et fællesskab
–
Regler hænger på kontoret og er i personalemappen (og sendt på medarbejdernes e mail)

