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VELKOMMEN TIL BYSKOVGÅRD 
SPECIALAFDELINGEN SØLØVESTUEN 

 
Vi er en del af den integrerede børneinstitution Byskovgård. Vi har 
en vuggestueafdeling, en specialafdeling og en børnehaveafdeling. 
Institutionen er et kommunalt dagtilbud og drives af Slagelse 
Kommune. 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
Specialafdelingen har plads til 12 børn. 
Børnene kan starte fra 0 år og slutte ved skolealderen. 
Afdelingen hedder Søløvestuen 
 
I specialafdelingen er der et varmtvandsbassin og et sanserum. 
 
Der er loftlifte i grupperum, fysioterapilokale, sanserum, bassin og 
toilet i specialafdelingen.  
Der er desuden loftlift i et grupperum og i badeværelset i 
børnehaveafdelingen. 
 

Telefonnummer 
Vores telefonnummer er: 58 56 10 20 
Når man har fået forbindelse, får man følgende valgmuligheder: 
 
Tryk  1 for ledelsen 
Tryk  2 for vuggestuen 
Tryk  3 for børnehaven 
Tryk  4 for specialafdelingen 
Tryk  5 for fysioterapien 
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Åbningstid 
Specialafdelingen har åbent fra kl. 8.00 – 15.00 mandag til fredag. 

Personale 
I specialafdelingen er der ansat en afdelingsleder, to pædagoger, to 
pædagogmedhjælpere og en fysioterapeut. På tavlen i vindfanget 
hænger billeder af personalet i de forskellige afdelinger. 

Primærpædagog 
Det enkelte barn får tilknyttet en primær pædagog. Primær 
pædagogen er familiens primære samarbejdspartner, som  

 Er ansvarlig for kontakt til jer forældre 

 Er ansvarlig for at afholdelse af forældresamtaler og 
netværksmøder. 

 Forestår det skriftlige planlæggende arbejde, herunder f.eks. 
udfærdige handleplaner og lave udviklings- og 
funktionsbeskrivelser  

 Samarbejder med og modtager vejledning fra relevante 
samarbejdspartnere  

 Sikrer at alle kolleger får de nødvendige oplysninger om 
barnet, så alle kan støtte og udfordre barnet optimalt. 

 
De øvrige pædagoger, afdelingslederen og fysioterapeuten er 
primær pædagogens sparringspartnere. 
Da pædagogikken i specialafdelingen er et fælles anliggende, vil I i 
det daglige opleve, at samarbejdet foregår med alle medarbejdere i 
afdelingen.  
 

Den første tid i institutionen 
Når jeres barn starter er det af stor betydning, at I forældre kan 
være med i den første tid sammen med Jeres barn. Hvor lang denne 
periode skal være, aftaler I med primærpædagogen. For nogle børn, 
er et par dage tilpas og for andre skal der sættes mere tid af, for at 
sikre en god og tryg start. 
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For jeres barn er den første tid på Søløvestuen en periode med 
tilvænning til et nyt sted, nye omgivelser, nye rutiner, nye voksne, 
nye børn. 
Alt sammen noget som for alle børn kræver meget opmærksomhed 
og energi. Jeres barn skal blive kendt med os, og vi skal blive kendt 
med barnet. 
Primærpædagogen vil have ekstra fokus på jeres barn både som et 
helt almindeligt barn, der starter i daginstitution, og som et barn, der 
har brug for en særlig støtte. Det er vigtigt, at jeres barn får ro til at 
suge den nye verden til sig i eget tempo. 

Hente og bringe 
Hvis I bor langt fra institutionen, og ikke selv har mulighed for at 
hente og bringe jeres barn, er der mulighed for transport med bus. 
Dette samt eventuelle ændringer i behovet for transport aftaler I med 
afdelingslederen. 
Vi skal altid have besked, hvis andre personer henter jeres barn. Der 
kan laves faste aftaler.  

Intranet 
I Byskovgård har vi Intranet. Skriftlige informationer mellem os 
foregår derfor her. 
Når jeres barn starter hos os, får I et brugernavn og et login. I får 
også en pjece med en vejledning i brugen af Intranettet. Har i 
problemer henvender I jer til personalet, så ser vi på det i fællesskab. 
I skal hurtigst muligt efter at jeres barn er startet, sørge for at tilføje 
helbredsoplysninger, tilladelser samt kontaktoplysninger. I er 
ligeledes ansvarlige for at disse oplysninger løbende bliver ført 
a’jour. 
Det er vigtigt, at vi altid kan komme i kontakt med Jer, hvis Jeres 
barn er blevet syg, eller er kommet til skade. 
På intranettet har I mulighed for at skrive til os f.eks. om hvad jeres 
barn har oplevet derhjemme eller hvad I ellers har på hjerte. 
Vi sørger for hver dag at få læst de ting I skriver til os og giver jer evt. 
tilbagemelding. 
Vi forventer ligeledes, at I forældre sørger for at få læst de 
informationer vi herfra lægger ud på Intranettet. 
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Ca. en gang om ugen skriver vi og lægger vi op til en dialog med jer 
om hvordan det går her med jeres barn i forhold til de handleplaner 
vi har lavet. 
 

Barnets fraværsdage  
Ved fridage og sygdom meddeler I dette til institutionen så tidligt på 
dagen som muligt, da dagligdagen herved lettere kan planlægges. I 
kan give besked over Intranettet eller ringe. 
I forhold til ferier, beder vi Jer forældre give besked om barnets 
ferieperioder. Dette sker via vores Intranet. Dette er vigtigt for at vi 
kan planlægge personalets ferie/afspadsering. 
Benytter I bustransport, er I forældre selv ansvarlige for at give 
busselskabet besked om eventuelle ændringer ved fridage og 
sygdom. 
 

Lukkedage 
Specialafdelingen har lukket på alle helligdage. 
Afdelingen har lukket Grundlovsdag, men har ellers ikke lukket på de 
faste lukkedage, som de øvrige dagtilbud er omfattet af. 
Der vil ikke være buskørsel de tre dage før Påske, tre uger i juli 
måned og dagene mellem Jul og Nytår. De dage skal I forældre selv 
sørge for transporten. 

Middagssøvn 
De børn der har behov for middagssøvn, sover i senge/ 
weekendsenge i vores soverum eller i barnevogn ude, alt efter alder 
og behov. 

Dagens gang 
Kl. 08.00 åbner søløvestuen. 
Kl. 08.00-08.30 ankommer de børn, der kører med bus. Når vi i 
fællesskab har pakket ud, samles vi og synger en goddag-sang. Vi 
taler om hvem der evt. har fri, holder ferie eller er 
syge. Derefter aftaler vi, hvad vi skal lave bagefter.  
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Kl. 08.30-09.00 er der leg og aktiviteter på stuen og i fysioterapien. 
Kl. 09.00-09.30 holder vi samling hvor børnene spiser frugt. Vi taler 
om hvad dagen hedder, hvordan vejret er og hvad vi skal lave efter 
samling. Som regel er der også planlagt en aktivitet til samlingen. Vi 
synger altid en startsang og en slutsang i samlingen. 
Kl. 09.30-11.00 er der leg og aktiviteter på stuen og i 
fysioterapien. På det tidspunkt er der også børn i bassinet. Det er 
også her vi kan gå på legepladsen, gå tur, gå på besøg på, eller få 
besøg af de andre stuer i vuggestuen/børnehaven. 
Kl. 11.00-12.00 spiser vi frokost. 
Kl. 12.30-14.00 leger børnene inde eller ude eller sover til middag. 
Kl. 14.00-15.00 samles vi og spiser et eftermiddagsmåltid.  
Bagefter gør vi klar til at børnene skal hjem, hvor vi i fællesskab 
pakker tasker og dagbøger. 
Kl. 15.00 lukker afdelingen. 
 
For at give alle børnene så rolige og overskuelige dage som muligt, 
beder vi Jer forældre, der selv henter og bringer jeres barn om at 
aflevere inden kl. 9.00, hvor vi holder samling. 

Mad/frugt  
Børnene skal medbringe madpakke, frugt til fælles frugtfad om 
formiddagen, samt en lille eftermiddagsmadpakke.  
Vi har den holdning til slik og søde drikke, at det er noget der kun 
skal nydes ved specielle lejligheder.  
Vi henstiller til at børnene har sunde madpakker med og at slik og 
søde sager undgås. 

Praktisk tøj/skiftetøj  
Det er vigtigt at det tøj jeres barn har på er godt at bevæge sig i og at 
det passer til årstiden.  
Jeres barn skal have indesko, overtøj, regntøj, gummistøvler, 
skiftetøj, udendørs fodtøj med efter årstiden. 
Der skal være navn i tøj og fodtøj. 
Halskæder, tørklæder og snore i jakken og bluser er ikke tilladt af 
sikkerhedsmæssige årsager. Det er en god idé at bruge huer og 
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halsedisser. 
Hvis jeres barn bruger ble, skal I ikke selv have bleer med. 
Når jeres barn begynder at have interesse i at bruge potte eller toilet, 
ser vi gerne at bodystocking udskiftes med undertrøje og trusser, da 
det giver jeres barn mulighed for selv at begynde at hjælpe til. 

Informationer i hverdagen  
Vi informerer med symboler vedr. børnenes dag i dagbøgerne. 
Vi tager desuden løbende fotos af dagens aktiviteter, som vi hver 
dag sætter i fotoalbummet på Intranettet.  
Når I er kommet hjem, giver dette jer en mulighed for sammen med 
jeres barn, ud fra billeder og symboler at få talt om hvad der er sket i 
løbet af dagen på søløvestuen. 
Der vil desuden også af og til være praktiske informationer, som I får 
via vores intranet. 
Når der er særlige budskaber til jer forældre, skriver vi et 
nyhedsbrev, som fortæller lidt om, hvad der sker, både på 
Søløvestuen og i institutionen som helhed. Dette finder I også på 
vores Intranet. 
For Jer forældre, der selv henter og bringer, prøver vi altid at finde tid 
til en snak f.eks. om hvordan morgenen har været derhjemme eller 
hvordan dagen er gået her. 

Medicingivning 
Ved forbigående infektioner, der kræver behandling, sørger I 
forældre selv for at give barnet medicin. 
Hvis der ved kroniske tilstande er behov for, at personalet skal give 
jeres barn medicin, skal det altid foregå efter skriftlig instruktion fra 
en læge. 

Syge børn 
Sundhedsstyrelsen meddeler i deres cirkulære, at syge børn skal 
blive hjemme!!  
Syge børn er børn, der er stærkt forkølede, har pus fra øjnene 
(øjenbetændelse), maveinfektion eller har en morgentemperatur på 
over 37,5.  
Der henvises til, at barnet bliver hjemme af hensyn til barnet selv og 
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af hensyn til smittefaren for de andre børn.  
I Byskovgård findes opslag/pjecer om smitsomme børnesygdomme. 
Hvis jeres barn har en smitsom sygdom, skal Byskovgård kontaktes.  
Hvis jeres barn bliver syg i Byskovgård, vil I forældre blive kontaktet, 
så barnet kan blive hentet hjem hurtigst muligt. 

Solcreme 
I bedes selv smøre Jeres barn hjemmefra. Vi sørger for at børnene i 
løbet af dagen får solcreme på efter behov. 
Det allerbedste værn mod solens skadelige stråler er en lille kasket 
med skygge og en T-shirt. 

Fødselsdag 
Børnene holder meget af at blive fejret, når de har fødselsdag. Vi 
flager og der sættes opslag op om, hvem der har fødselsdag. I kan 
aftale med personalet hvordan I og Jeres barn ønsker at holde 
fødselsdagen. Fødselsdagen kan holdes i institutionen, eller hjemme 
hos Jer. Hvis fødselsdagen holdes i hos os er I altid velkomne til at 
være med.  Hvis jeres barn har fødselsdag i en weekend eller lign. 
aftaler vi selvfølgelig en anden dag hvor vi fejrer fødselsdagen. 

Legetøj/nusseklud/dukke/bamse 
Jeres barn må medbringe egen nusseklud/dukke/bamse og evt. 
legetøj. Det kan især i starten give Jeres barn tryghed at have noget 
kendt med hjemmefra. Tingene skal være tydeligt mærket med navn 
og medbringes på eget ansvar.  

Stamkort 
Når barnet starter i institutionen, får I udleveret et stamkort, som skal 
udfyldes med forskellige oplysninger om barnet, samt oplysninger 
om adresse, arbejdsplads, telefonnumre, læge mv. 
Det er Jeres ansvar at sørge for at give os besked, hvis der er 
ændringer.  
Det er vigtigt, at vi altid kan komme i kontakt med Jer, hvis Jeres 
barn er blevet syg, eller er kommet til skade. 
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DEN PÆDAGOGISKE INDSATS 

Inklusion 
Social inklusion er vores pædagogiske grundlag. 
Det betyder, at alle børn, uanset deres særlige forudsætninger, får 
de bedste muligheder for at være aktive deltagere i sociale 
fællesskaber. Dette er med til at skabe betingelser for det enkelte 
barns individuelle udvikling og læring og giver børnene en 
grundlæggende oplevelse af, at individuel forskellighed er en 
ressource, og at forskelligheder er en kvalitet i fællesskabet.  
Derfor er inkluderende børnefællesskaber det grundlæggende 
element i at udvikle det enkelte barns kompetencer og potentiale.  
Vi skaber forudsætning for, at børnenes indbyrdes samspil lærer 
dem at tage socialt ansvar for hinanden. Dette sker bl.a. gennem 
legen, planlagte og spontane aktiviteter, i de daglige rutiner, på 
legepladsen og i samling.  

Aktiviteter vi voksne sætter i gang 
I de aktiviteter vi voksne sætter i gang, giver vi barnet mulighed for i 
forskellige fællesskaber at afprøve og udvikle færdigheder, prøve 
nye ting, bruge kendte og nye materialer, lære nye lege, skabe og 
deltage i forskellige fysiske, sociale og kulturelle aktiviteter.  
På ture ud af huset giver vi barnet mulighed for at få oplevelser og 
erfaringer uden for institutionens rammer.  
Andre aktiviteter er traditioner, fødselsdage, højtider osv.  
Endelig har vi projekter i forbindelse med pædagogiske læreplaner, 
hvor vi i perioder beskæftiger os med samme tema.  

Legen 
Legen kan deles op i to forskellige former: Den frie spontane leg og 
den leg vi voksne sætter i gang.  
I den frie leg styrer børnene selv legen, de sætter rammerne, 
besætter rollerne, løser konflikterne og udvikler legen. 
Når vi voksne planlægger og sætter en leg i gang, er det os, der har 
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styringen.  
Her kan vi gennem legen stimulere, udfordre og understøtte det 
enkelte barn eller hele børnegruppen. Dette kan give inspiration til 
spontane lege, som måske kan komme i gang, selv om vi voksne 
ikke deltager, men blot har øje for hvornår, der er brug for vores 
hjælp og støtte til at vedligeholde legen.  
For nogle børn kan det være svært på eget initiativ at komme i gang 
med at lege og få skabt kontakt til andre børn. 
Her er det vores vigtigste opgave at se de muligheder, som kan give 
barnet oplevelsen af at være en del af et fællesskab og at have et 
gruppetilhørsforhold. 
Det kan bl.a. være gennem de lege vi voksne sætter i gang, som ofte 
er med en mindre gruppe børn, der kan matche og udfordre 
hinanden. 

Rutinerne 
Rutinerne er de daglige gentagelser, som udspiller sig og som udgør 
en stor del af vores hverdag og dermed også pædagogikken. Der er 
f.eks. rutiner i garderoben, ved måltiderne, ved toiletbesøg, bleskift 
og når barnet skal puttes til middagssøvn eller ud at lege.  
Vi ser ikke rutinerne som noget der skal overstås, men som vigtige 
dagligt tilbagevendende begivenheder, der giver mulighed for 
kontakt, fællesskab og kommunikation mellem barnet og den voksne 
såvel som børnene imellem.  
Med det udgangspunkt gør vi rutinerne til en tryg og genkendelig 
ramme for barnet, fordi det kender til indhold og forløb. På den måde 
hjælper vi barnet til nemmere at kunne orientere sig i sin hverdag. 
Samtidig kan barnet ved at bidrage til rutinernes gennemførsel, få 
succesoplevelser og opleve at være betydningsfuld. 

Dokumentation  
Dokumentation er en vigtig del af det pædagogiske arbejde. 
Ud over udviklings- og funktionsbeskrivelser bruger vi forskellige 
dokumentationsformer for at kunne følge det enkelte barns udvikling 
og hvad der rører sig i børnegruppen. 
Vi skriver hver dag i barnets kontaktbog, hvad der er sket i løbet af 
dagen, gerne som en lille fortælling.  
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Det vi skriver samt fotos fra dagen, giver forældrene mulighed for, 
sammen med barnet at se og tale om, hvad barnet har lavet, lært og 
oplevet. 
Samtidig er disse Iagttagelser fra hverdagens forskellige episoder og 
situationer, sammen med den øvrige dokumentation, med til at 
hjælpe os med at belyse barnets behov og situation. 
Børnenes tegninger og vores egne foto bøger, der fortæller om 
børnenes forskellige oplevelser fra hverdagen indgår også som 
dokumentationsmateriale. 
For børnene er dokumentationen med til at skabe sammenhæng og 
læring af hvad de oplever hos os. 
Hvert barn har en kuffert over deres garderobe rum. I den kasse 
gemmer vi vigtige minder og forløb der betyder noget for barnet. 
Dokumentationen kan være tegninger, små historier, noget barnet 
har fortalt og produkter fra det vi har arbejdet med. 
Tanken er at tingene løbende kan tages frem og genopleves 
sammen med os eller med forældrene. 
Indholdet fra kassen følger barnet, når det slutter hos os. 

Samling 
Vi holder samling i tidsrummet kl. 9.00-09.30. det er vigtigt for 
sammenhængen, at børnene er med fra starten, og det forstyrrer 
hvis de kommer midt i samlingen.  
Børnene er delt i to grupper efter udviklingsniveau. 
Samlingen er med til at styrke fællesskabsfølelsen blandt børnene. 
Det er også en målrettet aktivitet med henblik på udvikling, trivsel og 
læring. Vi tager udgangspunkt i læreplanerne, og arbejder bl.a. 
meget med sprog, samt det kognitive og socialt/følelsesmæssige 
område. Eksempelvis: sang, dukketeater, leg, dialog og fortælling. Vi 
bringer forskellige temaer og emner på banen. F.eks. mig og min 
familie, årstider, farver, dyr, følelser m.m. Vi slutter af med at spise 
fælles frugtfad. 

Den pædagogiske læreplan 
Folketinget har vedtaget at alle daginstitutioner skal udarbejde en 
pædagogisk læreplan. 
Byskovgårds pædagogiske læreplan gælder for både vuggestue, 
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børnehave og specialafdeling. 
Den bygger på Slagelse Kommunes sammenhængende Børne- & 
Ungepolitik samt Kommunens mål og rammer for pædagogiske 
læreplaner.  
Læreplanen beskriver hvordan vi arbejder med de seks 
læreplanstemaer: 

 Alsidig personlig udvikling 

 Sociale kompetencer 

 Sprog 

 Krop og bevægelse 

 Natur og naturfænomener 

 Kulturelle udtryksformer og værdier 
Desuden er der beskrevet hvordan institutionen arbejder i forhold til 
børn med behov for en særlig indsats. 
De planlagte indsatser bliver løbende dokumenteret og evalueret.  

Tegn til tale 
Tegn Til Tale er en total kommunikationsform, hvilket vil sige, at man 
udover at bruge det verbale sprog, også benytter sig af en nonverbal 
- kropslig kommunikationsform samtidig, idet at man underbygger 
ordene med håndtegn. 
De fleste håndtegn er opbygget på den måde, at de har en logisk 
forklaring og er "naturlige" kropslige forklaringer på et ord. Vi sætter 
kun tegn til de vigtigste ord i en sætning, og bliver derved tvunget til 
at gøre sætningen kortere. Endvidere nedsætter vi talehastigheden 
for at få ordentlig tid til at lave tegnene. Herved får barnet lettere ved 
at følge med i, hvad der bliver sagt; det kan både se og høre 
meddelelsen. 
Tegn til Tale er et supplement og ikke et alternativ til talesproget. Vi 
har hele tiden for øje, at hovedformålet er at blive bedre til at tale og 
ikke nødvendigvis lære mange tegn. 
Når man anvender Tegn til Tale, er man inde i et motorisk område, 
som i højere grad end alle andre motoriske aktiviteter stimulerer det 
sted i hjernen, som styrker taleorganerne. 
  
Ved at anvende Tegn til Tale bliver kommunikationen synlig. Dette 
har stor betydning for kommunikationsforståelsen, idet synet 
sammenlignet med hørelsen er et styrkeområde. 
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Mange børn med sproglige vanskeligheder, som ikke benytter sig af 
tegn, vil ofte have negative erfaringer med omgivelserne, idet de ikke 
bliver forstået. 
 
Tegn til Tale forsinker ikke den sproglige udvikling. Børn vil helst 
kommunikere på den mest enkle måde, dvs. at i takt med at de lærer 
at udtrykke sig verbalt, vil behovet for tegn mindskes. 
 
Vi bruger Tegn til Tale i forbindelse med de forskellige aktiviteter i 
løbet af dagen, bl.a. når vi holder samling. Vi bruger det når vi 
synger, laver rim og remser og om dagligdags ting. 
 
 

FORÆLDRESAMARBEJDET 
 
En vigtig forudsætning for et godt samarbejde er, at vi har et højt 
informationsniveau mellem hjemmet og institutionen. 
For at skabe størst mulig helhed i barnets hverdag, lægger vi vægt 
på, at samarbejdet mellem jer forældre og personalet er åbent og 
tillidsfuldt.  
Det er vigtigt for barnets trivsel, at vi voksne, som er tæt på barnet, 
taler sammen. 

Den daglige kontakt 
En vigtig del af samarbejdet foregår i det daglige. Derfor forsøger vi 
at give os god tid til en snak i hverdagen. 
Et barn med funktionsnedsættelse kan ofte have svært ved at 
formidle indtryk og oplevelser fra dagligdagen. Vi voksne kan derfor 
støtte barnet ved at etablere et højt informationsniveau mellem 
hjemmet og Specialafdelingen, og fungere som talerør for barnets 
oplevelser hjemme og i institutionen. 
I kontaktbogen tilstræber vi hver dag at fortælle en lille historie om 
barnets dag til jer forældre, ligesom vi opfordrer forældrene til at 
fortælle f.eks. hvad barnet var særlig optaget af om morgenen eller 
dagen før.  
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Vi vil gerne opfordre jer forældre til at fortælle/skrive hvordan barnet 
har haft det derhjemme, om barnet f.eks. har sovet dårligt om natten, 
har oplevet noget trist, sjovt, spændende osv.  
På den måde har vi mulighed for at forstå barnets reaktioner og kan 
tage specielle hensyn til det, når vi senere taler med barnet om de 
forskellige oplevelser. 
Barnet har desuden en lille mappe i sin kurv på stuen, hvor vi gerne 
vil opfordre jer forældre til at komme med billeder af familien og 
oplevelser barnet har haft i hjemmet, på ferier eller ture. 
 
Vi vil ligeledes gerne opfordre jer forældre til en gang imellem at 
sætte lidt tid af til besøg, hvor de selv kan opleve, hvordan vores 
hverdag foregår.  
Her får I også mulighed for at opleve samspillet mellem børn 
og voksne og se hvordan børnene har det sammen. 
 
I hverdagen er det vigtigt at I er trygge, når I går fra institutionen, så 
hvis jeres barn er ked af det, er I velkomne til at ringe og høre, 
hvordan det går.  
Benytter I kørselsordningen er I på samme måde altid velkomne til at 
ringe, hvis Jeres barn har været ked af det, når det kørte hjemmefra 
med bussen. 

Forældresamtaler 
Vi afholder forældresamtaler efter behov, hvor forældre, 
primærpædagog og fysioterapeut deltager. Her justeres 
udviklingsplanen, så vi sikrer, at vi fortsat har det samme fokus og at 
den rette indsats udføres. 
Desuden er der altid mulighed for ekstra samtaler efter behov. 
Det betyder at I som forældre altid er velkomne til at komme og 
snakke mere uddybende om Jeres barn. Viser det sig, at det ikke 
kan lade sig gøre her og nu, finder vi et andet tidspunkt.  

Tavshedspligt 
Personalet har ifølge straffeloven tavshedspligt.  
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Vores forventninger til Jer forældre 
Vi forventer. 

 At I læser de informationer der hænges op eller deles ud. 

 At I læser informationen om jeres barns dag. 

 At I deltager i forældresamtaler, forældremøder og øvrige 
forældrearrangementer. 

 At I svarer på breve, invitationer o.lign. 

 At I giver besked hvis andre henter barnet. 

 At I giver besked hvis barnet er syg, holder fri eller ferie. 

 At I husker at informere os om nyt telefon nummer, ny 
adresse eller ny arbejdsplads.  

Forældrebestyrelsen 
Institutionen har en forældrebestyrelse som består af i alt 8 
medlemmer. 5 medlemmer valg af og blandt forældrene, helst med 
repræsentanter fra alle afdelinger og 2 personalerepræsentanter, 
samt lederen. 
 

SAMARBEJDSPARTNERE 
 
Efter behov og i samråd med forældrene samarbejder vi med bl.a.: 

 Talepædagog 

 Psykolog 

 Motorikkonsulenter 

 Ergoterapeuter 

 Sagsbehandlere 

Psykolog 
Der er tilknyttet en psykolog fra kommunens PPR afdeling til 
institutionen.  
I Byskovgård er det Ann-Louise Otos. Hun kommer i institutionen 
med jævne mellemrum, hvor personalet igennem tværfaglige 
drøftelser, har mulighed for at få rådgivning. 
Hvis det på et tidspunkt viser sig, at der er behov for et samarbejde 
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med en psykolog omkring et barn, tager vi efter samråd med 
forældrene igennem kommunens handleguide kontakt til den 
psykolog, som er tilknyttet institutionen.  

Talepædagog 
Der er tilknyttet en talepædagog til institutionen.  
I Byskovgård er det tale/hørelærer Cathrine Juul Christiansen. 
Indstilling til talepædagog sker efter samråd med forældrene via 
Slagelse kommunes Handleguide.  
Talepædagogen vurderer om barnets behov kan tilgodeses af 
rådgivning af forældre og personale eller om der er brug for 
undervisning.  
Talepædagogen er på Søløvestuen en formiddag om ugen, hvor hun 
alene eller sammen med en pædagog igangsætter aktiviteter for et 
enkelt barn eller en lille gruppe børn, hvor der er fokus er på den 
sproglige opmærksomhed. 

Sprogstimulering af tosprogede børn 
Sprogstimulering er obligatorisk for tosprogede børn fra 3 år, der 
efter sagkyndig vurdering har behov for det. Slagelse Kommune har 
ansat §11 medarbejdere med pædagogisk uddannelse til at varetage  
sprogstimuleringsarbejdet.  
Dette foregår i et tæt samarbejde med personalet. 

Fysioterapi 
Internt er der i det daglige et tæt samarbejde mellem det 
pædagogiske personale og fysioterapeuten. 
Træningen foregår ikke kun i fysioterapien, men er en integreret del 
af barnets hverdag. 
Fysioterapeuten giver jer forældre ideer til hjemmetræning og 
medinddrager jer i ansvaret for træningen. 
Fysioterapeuten kan ligeledes ledsage jer til hospitalsundersøgelser 
af barnet eller til afprøvning af hjælpemidler. 
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Varmtvandsbassin 
Alle børn der er tilknyttet specialafdelingen, får træning i 
institutionens varmtvandsbassin en gang ugentlig. 
Bassintræningen foregår i tæt samarbejde mellem pædagoger og 
fysioterapeut. 

Arbejdet i Specialafdelingen 
Følgende kan give overblik over de opgaver, vi udfører: 

 Specialpædagogisk indsats 

 Støtte barnet i deltagelse i fællesskaber i vuggestue- og 
børnehaveafdeling. 

 Forældresamarbejde 

 Afholdelse af forældresamtaler 

 Skriftlig formidling 

 Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 

 Videregivelse af informationer til kolleger 

 Udarbejdelse og evaluering af udviklingsplaner. 

 Udarbejdelse af udviklings- og funktionsbeskrivelser, 
herunder iagttagelse af barnet. 

 Forberedelse af og deltagelse i statusmøder 

 Indhentning og opdatering af viden om specifikke handicaps 

 Supervision og faglig sparring med kolleger, ledelse og PPR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARVEL TIL SPECIALAFDELINGEN 
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Når jeres barn skal forlade Specialafdelingen kan det ske af 
forskellige grunde. 

 Barnet skal i skole, enten almenskole eller specialskole. 

 Barnet skal i en anden institution enten specialbørnehave 
eller almindelig vuggestue/børnehave.  

 Barnet flytter med sin familie til en anden by.  
 
Specialafdelingen deltager i arbejdet med at gøre overgangen til en 
ny institution så god som mulig.  
Dette kan gøres ved besøg i institutionen, møde med pædagoger og 
deltagelse i netværksmøde i den nye institution 
 
I forbindelse med skolestart tilbyder primærpædagogen, evt. 
sammen med psykologen, af følges med jer forældre på besøg i de 
skoletilbud, der kan være relevante for barnet. 
 
 
Yderligere information kan findes på vores hjemmeside: 
www. Byskovgaard.dk 


