Politik for brugerindflydelse for Dohns Minde.
Hvert barn har sine behov, og pædagogikken og hverdagen tilrettelægges under
hensyntagen til det enkelte barn og den børne - og ungegruppe der aktuelt bor på
Dohns Minde.
Der lægges vægt på, at børn og unge får medindflydelse på deres situation og deres
forløb, mens de bor på Dohns Minde, hvorfor de som udgangspunkt altid deltager i
møder, der vedrører dem selv.
Ofte bliver der på møder med forældre, sagsbehandlere og skoler truffet beslutninger
om vigtige ting, som har betydning for børnenes og de unges hverdagsliv og deres
fremtid.
Hvis vi skønner det uhensigtsmæssigt at børnene/ de unge deltager i et møde, skal de
hurtigst muligt efterfølgende af deres kontaktpædagog orienteres om mødets indhold
og evt. konklusioner.
Kontaktpædagogen har også ansvaret for, at der bliver talt med det enkelte barn om
hvordan det er at bo på Dohns Minde og om hvordan barnet mener vi bedst kan støtte
den enkelte.
Det er vigtigt, at barnet, den unge og forældrene inddrages mest muligt i alle for
barnet vigtige beslutninger.
Der afholdes som udgangspunkt ikke møder uden forældrene får tilbudt deltagelse,
idet der dog ses bort fra rene samarbejdsmøder med hhv. sagsbehandler og skolen.
Barnets /den unges kontaktpædagog har ansvaret for løbende og under hele barnets
anbringelse minimum hver 14.dag at have telefonisk kontakt med forældrene for at
orientere om stort og småt.
Dialogen med forældrene vægtes højt og forældrene inddrages i beslutninger om
f.eks. sengetider eller unges deltagelse i fester.
Forældre kan fortsat opretholde forskellige funktioner overfor deres barn f.eks.
tøjindkøb, tandlægebesøg og deltagelse i forældremøder, såfremt det skønnes
hensigtsmæssigt.
Brugerindflydelse Børn og unge:
En del af den brugerindflydelse vi ønsker for børn og unge på Dohns Minde, foregår
ved afholdelse af børn og unge møder.

Ved at holde kontinuerlige møder bliver det en naturlig del af børnenes hverdag og
det bliver muligt for børn og unge at få konkret indflydelse på kost, aktiviteter,
indkøb af legetøj og spil, husregler samt samspillet mellem børn og medarbejdere.
Derfor holdes faste Børne-og unge møde eller aktivitetsdag en gang ugentlig
(tirsdage).
Der laves en dagsorden til Børne- og unge møderne og der skrives referat. Siden 2011
foretages der en årlig optælling /registrering af gennemførte børn og unge møder for
at dokumentere inddragelsen.
Referatet sættes i et for børn og unge tilgængelig ringbind og på I – drevet for
medarbejdere.
Forældrenyhedsbreve:
Der sendes nyhedsbrev ud til forældrene cirka hvert halve år, hvor der orienteres om
stort og småt fra Dohns Minde. F.eks. om traditioner, ferieture og ændringer i
personalesammensætningen.
Forældremøder:
Derudover afholdes 2 forældremøder årligt. Et om foråret og et om efteråret. Der
sendes dagsorden ud og der gives mulighed for, at forældrene kan komme med
forslag til punkter til dagsordenen.
På forældremøder orienteres om institutionens økonomi, aktiviteter i børne- og
medarbejdergruppen, forældrenes generelle holdninger til forskellige spørgsmål
drøftes og der orienteres om evt. nye tiltag.
Derudover tages spørgsmålet om nedsættelse af en forældrebestyrelse/udpegning af
en repræsentant for forældrene op en gang om året med henvisning til seneste
tilsynsrapporter.
Forstander er ansvarlig for indkaldelse til forældremøder og for udsendelse af
nyhedsbreve.
Stedfortræder og tillidsrepræsentant er faste deltagere på forældremøderne sammen
med forstanderen.
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