Rammeaftale for samarbejdet mellem foreningen Bedste i Børnehuset
og Børnehuset …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Foreningen Bedste i Børnehuset
Foreningen Bedste i Børnehuset rekrutterer, udvikler og organiserer frivillige fra
bedsteforældregenerationen, som tilbyder at lave aktiviteter med børn i dagtilbud i Lyngby-Taarbæk
indenfor dagtilbuddenes professionelle rammer.
Tilhører man ikke bedsteforældregenerationen, men alligevel har et ønske om at fungere indenfor
foreningens rammer, er det en mulighed.
Foreningen er den overordnede samarbejdspartner for dagtilbuddet og kan altid kontaktes af dagtilbuddet
for drøftelse af problemer og muligheder i samarbejdet.
Hvad går samarbejdet ud på?
”Bedsteforælderen” laver efter aftale med dagtilbuddet en konkret aktivitet med en lille gruppe af børn
(max 5) i op til 3 timer om dagen.
Aktiviteten kan eksempelvis være at sy, lege (gerne på udendørsarealet), tegne, synge, danse, læse
historier eller spille spil. Det kan også være diverse kreative projekter som at bygge en papmacheby eller
undersøge nogle ting. Aktiviteter som eksempelvis madlavning, rengøring, IT eller havearbejde kan ikke
udføres med mindre, at det er en fælles aktivitet med max 5 børn. ”Bedsteforælderen” kan ikke påtage sig
andre aktiviteter end den, som er aftalt.
Er man i tvivl om en aktivitet falder inden for aftalen, kan foreningen kontaktes for en afklaring.
Samarbejdet baseres på, at der opnås en positiv gevinst for alle parter.
Dagtilbuddets professionelle rammer
•

Dagtilbuddet har det overordnede ansvar, og skal udpege en person blandt personalet, der kan stå
som overordnet tovholder for ordningen og som kontaktperson til foreningen Bedste i Børnehuset

•

Dagtilbuddet skal sikre at hver ”bedsteforælder”, der er tilknyttet dagtilbuddet, har en
kontaktperson/mentor, som er forpligtet til at introducere til, støtte og anerkende
”bedsteforælderen” i forhold til opgaven

•

Dagtilbuddet skal sikre, at der mens ”bedsteforælderen” laver en aktivitet med en gruppe af børn,
altid er en kontaktperson blandt dagtilbuddets personale, som ”bedsteforælderen” kan søge
assistance hos, hvis der opstår behov herfor.

•

Dagtilbuddet skal opsige samarbejdet med en ”bedsteforælder”, hvis det ikke fungerer
tilfredsstillende for såvel børnene, personalet som dagtilbuddet som helhed.

Spilleregler for ”bedsteforældrene” som frivillig arbejdskraft
•

”Bedsteforælderen” skal respektere såvel de overordnede rammer som børneattest og
tavshedspligt som de rammer, der er i det konkrete dagtilbud og i forhold til den konkrete aktivitet
og gruppe af børn.

•

”Bedsteforælderen” skal yde en helhjertet indsats

•

”Bedsteforælderen” kan til enhver tid vælge at træde ud af samarbejdet, hvis det ikke fungerer.

Ophør af samarbejdet
Et dagtilbud kan til enhver tid opsige eller holde pause fra samarbejdet med foreningen, hvis det
eksempelvis ikke understøtter dagtilbuddets mål. Der påhviler ikke dagtilbuddet nogen forpligtelser i
forhold til at indgå i et samarbejde.
Forsikring

De frivillige fra Bedste i Børnehuset er ikke dækket af en kommunal Lyngby-Taarbæk forsikring, men
skal sikre sig, at de er dækket af deres egen forsikring, hvis der sker et uheld.
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