Forældresamarbejde
Dit barn får en kontaktperson, når det flytter ind.
Du er velkommen til at ringe og snakke med
kontaktpersonen. Du skal bare være opmærksom på, at
hvis de ikke tager telefonen, så er det fordi de er sammen
med børnene. Indtal en besked eller skriv en sms, så ringer
vedkommende tilbage, når der er tid

Mobil
Dit barn må gerne have sin mobil med på Orøstrand, så længe
barnet overholder de regler vi har for brug af mobil

Statusmøder og andre møder med dig
Vi holder det første statusmøde med dig og din
sagsbehandler efter tre måneder. Herefter holder vi
møderne hvert halve år. Det er sagsbehandleren der
indkalder dig til møderne.
Vi udarbejder en statusrapport som danne grundlag for
snakken på møderne.
Derudover afholder vi møder, når der er behov for det

Personlige ejendele
Dit barn må gerne have sine egne sager, tøj og møbler med på
Orøstrand. Lav en aftale med afdelingen om hvad I ønsker
barnet skal have med

Forældrearrangementer
Vi holder et forældrejulearrangement for alle på Orøstrand
den første lørdag i december. Her kan du deltage sammen
med de familiemedlemmer, du gerne vil have med.
Afdelingerne afholder en årlig forældrespisedag i
september.
Vi holder familielejr i den første uge af sommerferien. Du
skal have en aftale med sagsbehandler og os ,hvis du skal
deltage
Weekendhytten
Vi har en hyggelig weekendhytte, hvor du kan opholde dig
og overnatte, når du besøger dit barn på Orøstrand. Vi
tilbyder også støttet til dit samvær

Skole
Dit barn starter altid med at gå på vores interne skole, men
der er også børn, som går på de lokale folkeskoler
Læge
Dit barn bliver tilknyttet den lokale læge på Orø, hvis ikke vi
aftaler andet med dig og din sagsbehandler
Tandlæge
Dit barn går til skoletandpleje i Holbæk. Alle børn indkaldes
automatisk hvert halve år

Internet
Dit barn har fri adgang til vores trådløse netværk. Nettet kan
være slukket, hvis vi oplever misbrug

Indskrivningsudstyr
Der er mulighed for, at vi hjælper med at anskaffe det fornødne
udstyr til dit barn ved indflytning. Dette aftales mellem dit barn,
os, og sagsbehandler
Forsikring
Dit barn er dækket af Orøstrands ansvarsforsikring, når de er på
Orøstrand. Når dit barn er hjemme er det din egen
ansvarsforsikring der dækker.
Vores forsikring dækker ikke dit barns personlige ejendele.
Dit barn er erstatningspligtigt, hvis de ødelægger noget af
Orøstrands inventar eller gør skade på bygningerne

Transport
Når du skal besøge Orøstrand
Du kan komme til Orø enten med Østre færge fra Hammer
Bakke eller fra Holbæk.
Du skal lave en aftale med sagsbehandler om betaling for
færgen og din transport ,når du besøger Orøstrand.

Når dit barn skal hjem på besøg
Når dit barn skal hjem på weekend og ferie, henter og bringer vi
barnet.
Vores bus afgår mandag morgen kl. 07:45 fra Polititorvet i
København og den ankommer ca. kl. 15:15 om fredagen til
Polititorvet.
Du skal selv sørge for transport til og fra Polititorvet og hjem.
Vi betaler for rejsekort til dit barn til og fra dit hjem, hvis dit
barn transportere sig selv.
Aftal nærmere med os, når det bliver aktuelt

Samtykke
Du skal give samtykke til om dit barn må køre med os, i bil
deltage i forskellige aktiviteter og om vi må tage billeder og
video af dit barn. Du får en samtykkeerklæring hvor det står
nærmere beskrevet
Sundhedsfagligt samtykke
Du skal give samtykke til vi må indhente og udveksle
oplysninger om sundhedsfaglige forhold om dit barn. Vi vil
også gene vide, hvis der er noget særligt vi skal være
opmærksomme på
Persondataforordningen
Orøstrand indsamler og behandler personoplysninger om dit
barn som led i varetagelse af vores opgaver efter aftale med
den kommune hvor du bor

Lommepenge
Børnene får lommepenge én gang om ugen
6 - 10 år
31,- kr. pr. uge
11 -13 år
66,- kr. pr. uge
14 - 15 år
133,- kr. pr. uge
16 år og ældre
267,- kr. pr. uge
Tøjpenge
Børnene får også tøjpenge
6 - 10 år
113,- kr. pr. uge
11 -13 år
133,- kr. pr. uge
14 - 15 år
155,- kr. pr. uge
16 år og ældre
175,- kr. pr. uge
Vi udbetaler tøjpenge til børnene hver tredje måned forud.
Du må godt selv købe tøj med dit barn efter aftale med os
Kostpenge
Du får udbetalt kostpenge, hvis dit barn er hjemme hos dig i
mindst tre døgn. Beløbet er 53 kr. pr. døgn
Taksterne er for 2019

Kontaktoplysninger:
Kontoret har åbent på hverdage kl. 08.00 til 14.00.
I skoleferier, weekender og på helligdage er kontoret
lukket. Kontakt afdelingerne direkte.
Direkte telefonnumre til afdelingerne:
Myretuen:

5945 0208; mobil 2053 8948

Midten:

5945 0207; mobil 2053 8937

Kahytten:

5945 0206; mobil 2053 8934

Stænget 6
4305 Orø
Telefon: 59 47 00 04
E-mail: post@osmail.dk
Sikkermail: sikkerpost@osmail.dk

Ledelse:
Søren Nielsen, forstander, 2042 9904
son@osmail.dk
Sissel Steen-Nielsen, skoleleder, 2449 3904
sisn@osmail.dk

Katja Hoffmeyer Wiinholt , afdelingsleder Midten
2087 7585
khw@osmail.dk
Søren Sandbjerg, afdelingsleder Myretuen og Pitstop
2163 9526
sss@osmail.dk
Steffen Andersen, Afdelingsleder Kahytten
2026 9961
sba@osmail.dk
Flemming Jensen, driftsleder
2166 7003
faj@osmail.dk

Der er gode færgeforbindelser til Orø enten via
Østre Færge fra Hammer Bakke eller fra Holbæk

Praktiske
oplysninger til dig,
når dit barn flytter
ind på Orøstrand

