DUS ordningen
Ferslev Skole 2017/18

Hvem er vi?
Vi er et kommunalt pasnings- og fritidstilbud, der
omfatter børnehaveklasse til og med 6. klasse.
Vi er en del af Ferslev Skole og dermed tilknyttet
magistratens 4. afd., Skole- og
Kulturforvaltningen.
Dusordningens leder er Finn Pilgaard og dussen er
delt op i 2 afdelinger:
DUS A – for børn i indskolingen (0. til 2. klasse).
Afdelingsleder Pia Trudslev.
DUS B – for børn på mellemtrinnet (3. til 6. klasse).
Afdelingskoordinator Mette Janner-Lauritsen.
DUS A er et tilbud med kontrolleret fremmøde. Det
vil sige, at det hver dag bliver kontrolleret, om
børnene er mødt op i DUS. Derfor er det vigtigt, at
I forældre giver besked om Jeres barn via
mininstitution eller en seddel med, hvis barnet ikke
kommer i DUS eller skal med et andet barn hjem
for at lege.
I DUS B har 3. klasse mulighed for at vælge
mellem
kontrolleret
og
ikke-kontrolleret
fremmøde. Børn fra 4.-6. klasse (DUS II) har ikkekontrolleret fremmøde.
De to afdelinger arbejder sammen i det daglige.
Både med hensyn til arrangementer, aktiviteter,
ferieåbning og administration.

Åbningstider
For 0.-3. klasse er der morgenåbning kl. 6.30 i DUS
A i området for 1.-2. klasse. Børnene skal være
inde i morgenåbningsperioden. Kl. 7.50 går
børnene i skole.
Dussen er lukket mellem kl. 7.50 og 14.00.
Dussen lukker hver dag kl. 17.00. DUS B lukker kl.
16.00 om fredagen, hvor børnene kan gå op i DUS
A.
På skolefri hverdage er DUSSEN åben fra kl. 6.30
til 17.00. Børnene skal være i DUS senest kl. 10.00,
af hensyn til planlægning af dagen.
DUSSEN er ferielukket uge 3 og 4 i skolens
sommerferie, mellem jul og nytår, fredagen efter
Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag.
Åbningstiderne i DUS B justeres efter klassernes
skema. Onsdag er der åbent til kl. 20.00.
For DUS B 4.- 5. og 6. klasse (DUS II) er der lukket
på alle skolefri dage, ligesom der heller ikke er
morgendus for DUS II i hverdagen.

Eftermiddagsmad
Vi tilbyder ikke eftermiddagsmad, men vi
opfordrer Jer til at give Jeres børn har noget med i
tasken. Der kan give et ekstra energitilskud, hvis
jeres barn skal videre i DUS efter skole. Vi
opfordrer børnene til at spise deres medbragte
eftermiddagsmad i studietiden eller når de kommer
i DUS.
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Telefon
DUSSENS telefonnumre er:
DUS A, 0. klasse
99 82 51 06
DUS A, 1.- 2. klasse
99 82 51 07
DUS B, 3.- 6. klasse
99 82 51 08
Telefonerne er ”bemandet” mellem kl. 14.00 og
17.00. Vi vil gerne fordybe os med Jeres børn kl.
14.00 og 15.30, hvor vi arbejder med Jeres børn ud
fra vores årsplaner og mål for det enkelte barn, som
vi bl.a. laver i samarbejde med skoledelen. Vi
opfordrer til, at børnene er i DUS i dette tidsrum,
og at hjemsendelsestidspunktet, så vidt muligt
ligger efter kl. 15.00. I er selvfølgelig velkomne til
at hente Jeres barn/børn, hvis de skal hjem i dette
tidsrum.
På skolefri dage er telefonen ”bemandet” hele
dagen.
I nødstilfælde henvises til skolens kontor på tlf. 99
82 51 00
Legeaftaler skal så vidt muligt være aftalt i
forvejen. Vi har en legeaftalemappe med
telefonnumre – forældre kan ved afhentning af
børn, således selv kontakte andre forældre for at
lave impulsive legeaftaler.

Flytning mv.
Hvis I flytter, skifter arbejde, får nyt
telefonnummer eller andet, vil vi gerne informeres
herom, så vi ved, hvor I kan træffes.
Priser
Takster.
DUS A, kontrolleret fremmøde kr. 1.259 md.
DUS B, ukontrolleret fremmøde kr. 1.156 mdl. (3.
klasse).
Juli måned er betalingsfri. Har man børn i andre
kommunale institutioner gives der søskenderabat.
DUS B(II), ukontrolleret fremmøde kr. 389 md.
(4.-5.-6. klasse) juli og august er betalingsfri. Der
gives ikke søskenderabat.

Færden til og fra DUSSEN
Al færden til og fra DUSSEN foregår på
forældrenes ansvar. Institutionens ansvar starter
først, når barnet er blevet modtaget af personalet.
Hvis barnet hentes af fremmede, skal vi have
besked herom.
Påklædning
Børnene skal have lov til at lege frit. Lad dem
derfor få tøj på, som de kan røre sig i – og som kan
tåle at blive beskidt. Alle børnene har hver deres
garderobeplads, hvor der er plads til skiftetøj,
regntøj og gummistøvler. Husk navn i tøjet.
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