Børnehuset Lille Kolstrup, Aflastningen
Aflastningen i Børnehuset Lille Kolstrup er en døgninstitution, der tilbyder aflastning til
handicappede børn og unge fra 0-18 år. Aflastningen giver familien et pusterum i hverdagen.
For børnene er aflastningen trygge og genkendelige rammer om samværet med personalet og
andre børn.
Aflastningen er oprettet efter ”Lov om social service” § 66, stk. 1.
Aflastningen er en del af Børnehandicapområdet Aabenraa under Børn og Skole i Aabenraa
Kommune. Børnehandicapområdet omfatter også specialbørnehaven ved Børnehuset Lille
Kolstrup og børneinstitutionen Posekær, der er en døgninstitution for handicappede børn og
unge.
Der er 10 pladser i aflastningen, som de børn, der er omfattet af tilbuddet, benytter på skift.
Børnene er i aflastningen i kortere eller længere perioder ad gangen, afhængig af forældrenes
behov og ønsker og fordelingen af pladser.
Hovedparten af medarbejderne i aflastningen er pædagoger. Personalet omfatter også socialog sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, en ernæringsassistent og fast tilknyttede
vikarer.
Når et barn begynder i aflastningen, får barnet en kontaktpædagog, som samler trådene og
følger op på alt, der har med barnet at gøre. Det kan for eksempel være kontakten til forældre
og sagsbehandler og afholdelse af møder og hjemmebesøg.
Børnenes hverdag
Hverdagen i aflastningen minder på mange måder om den hverdag, som børnene kender
hjemmefra. På den måde mærker barnet overgangen mellem hjemmet og aflastningen så lidt
som mulige. Ind imellem tager vi i svømmehallen, på stranden eller andre laver aktiviteter i
forbindelse med aflastningsopholdet.
Aflastningen udgør et genkendeligt og overskueligt miljø, så børnene føler sig trygge. Vi
arbejder ud fra en pædagogisk indfaldsvinkel og tilbyder aktiviteter, som interesserer det
enkelte barn. Fra gang til gang følger vi op på den pædagogiske indsats over for barnet.
Helt som når barnet er hjemme, går barnet i børnehave, skole, fritidsordning og andre
dagtilbud under opholdet i aflastningen. Dagtilbuddet eller Kommunen betaler for transporten
mellem aflastningen og dagtilbuddene.
Så vidt det kan lade sig gøre, sørger vi for, at børnene er i aflastningen sammen med børn,
som de kender i forvejen og har det sjovt sammen med.
I købet af året bliver der arrangeret temaweekender, som børnene kan tilmeldes.
Samarbejde med forældrene
Vi gør en stor indsats for at opfylde forældrenes ønsker, når vi hvert halve år planlægger
aflastningen for de kommende seks måneder.
I forbindelse med planlægningen inviterer vi blandt andet alle forældre til forældremøde.
Når planlægningen er faldet på plads, får forældrene en kalender med en oversigt over,
hvornår vi kan tilbyde aflastning til barnet.

Som udgangspunkt kan alle forældre forvente at få tilbud om èn aflastningsweekend om
måneden.
Børnehandicapområdet har fælles kontaktråd bestående af forældre og medarbejdere for både
aflastning, børnehave og Posekær. Desuden er der repræsentanter fra Dansk
handicaporganisation samt en politiker.
Vi hjælper gerne at etablere støttegrupper og lignende og skabe kontakt til psykolog og andre
specialkonsulenter.
Aflastningsplads
Hvis du ønsker en aflastningsplads til dit barn i Børnehuset Lille Kolstrup, skal du kontakte
sagsbehandleren i din kommune, Aabenraa Kommune afgør, om barnet skal skrives op til en
plads. Aabenraa Kommune orienterer dig skriftligt undervejs i forløbet og kontakter dig, når
der er ledige pladser.
Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller aftale et besøg.
Børnehuset Lille Kolstrup
Lille Kolstrup 10
6200 Aabenraa
Tlf.73768680
E-mail: BornehusetLilleKolstrup@aabenraa.dk
Åbningstider
Aflastningen har åbent året rundt alle døgnets 24 timer, bortset fra den 24. december.

