Samarbejdsaftale

Titel

Skoletanter/onkler … en tryg skolestart

Baggrund

Mange børn mangler en stabil, social kontakt, der har den
fornødne tid til at lytte og tale med barnet. Skoletante/onkel
ordningen bidrager til en tryg skolestart for de sårbare børn.

Formål

Formålet er, at foreningen bidrager med en tryg start i
indskolingen ved at støtte sårbare børn og børn, der har behov for
almen omsorg

Mål

Det er foreningens mål,
 at børn oplever kontakt med voksne mennesker, der har
tid til at lytte og drage omsorg
 at de frivillige oplever glæde ved samværet med børnene,
og føler de gør en forskel
 at forældrene omtaler projektet positivt
 at skolen og de frivillige samarbejder omkring den
frivillige indsats, så forventningerne er afstemt og
indsatsen klart beskrevet
 at skolens personale oplever, at ordningen gavner
børnene
 at gruppen af skoletanter og onkler på de enkelte skoler
trives og bakker hinanden op om den fælles indsats, bl.a.
ved afholdelse af jævnlige fællesmøder for gruppens
medlemmer

Indhold

Det vil det være af stor betydning med en voksen eller to, der
opholder sig i fællesarealet (de små elevers afdeling) i en del af
skoletiden. Skoletanten/onklen skal være en social kontakt til de
små elever både i frikvartererne og i undervisningstiden, når der
opstår småproblemer.
Det hænder, at elever kommer for sent og er utrygge ved selv at
banke på døren til klasseværelset. I en sådan situation vil lidt
støtte være kærkommen.
En del elever mangler en stabil social kontakt, der har den
fornødne tid til at lytte til og tale med barnet – måske også være
rollemodel for det barn, der har et meget begrænset netværk.

Skoletanten/onklen skal hverken være støttelærer eller
socialrådgiver, bare en stabil voksen, der selvfølgelig kan
henvende sig til ledelsen, hvis det skulle være påkrævet.
Organisering

Medlemmer af Foreningen Skoletanter/onkler … en tryg
skolestart er de enkelte grupper af frivillige skoletanter og onkler
på en skole.
Tovholder for en gruppe findes i gruppen af frivillige
skoletanter/onkler og på skolen udpeges en kontaktperson, som
har kontakt til både tovholder og gruppen.
Tovholderen for gruppen sikrer i fællesskab med gruppen af
frivillige, at der laves en vagtplan (f.eks. ugevis eller månedsvis)
under hensyntagen til ønsker fra de frivillige.
Der regnes med to frivillige ad gangen. Hvis den frivillige ikke kan
komme en dag er den frivillige ansvarlig for at finde en anden,
bytte eller aftale med makkeren, at det er ok at være alene. Hvis
det ikke er muligt, giver den frivillige skolen besked om, at der
ikke er skoletante/onkel den dag.
De frivillige mødes jævnligt (gerne en gang hver måned) med det
formål, at skabe et socialt fællesskab og en snak om den frivillige
indsats, herunder udveksling af erfaringer med børnene,
diskussion og fællesbeslutningstagen i forhold til nye ”opgaver”.
Mødet afholdes typisk på skolen. Skolens kontaktperson deltager
i den første del af mødet.
Såfremt der kommer henvendelse fra en skole om at indføre
skoletante/onkel-ordningen, er skolen, der ligger nærmest
geografisk, forpligtet til sammen med tovholderen for skoletanter
og onkler at rådgive den nye skole om ordningen og hjælpe den i
gang, f.eks. ved besøg af en repræsentant for den nye skole og
skolens nye tanter og onkler, så de oplever en normal skoledag
for skoletanter og onkler.

Orientering om
skoletanter/onkler

Skolen orienterer om skoletanter og onkler på 1. skoledag.
Skoletanter og onkler kan inviteres til mødet og præsenteres for
forældrene.
Skolen sørger for orientering til nyansatte på skolen.

Skoletanter/onkler
- det gør vi

Krav til
skoletanter/onkler

Krav til skolen

Opgaver for skoletanter og onkler
 Den vigtigste opgave er ”ikke at gøre noget” og på den måde
udvise ro og imødekommenhed i forhold til sårbare børn, der
har behov for tryghed og et par ører, der er gode til at lytte
 Er en positiv medspiller, så skoledagen bliver en god oplevelse
for alle
 Ved let lektiehjælp kan vi se, og vi kan rose
 Ved bare at være i fællesarealet er der en mulighed for, at et
barn, der har brug for lidt ro omkring sig, kan opholde sig der
med en opgave (et alternativt til brug af ørebuffer)
 Sidder ved et sygt barn, indtil lidelsen er forsvundet, eller
forældrene henter barnet
Børneattest
Børneattest skal indhentes, når en skoletante eller onkel starter som
frivillig. Frivillighuset, Storegade 25B, Varde, sørger for indhentelse af
attesten og opbevarer den.
Moralsk tavshedspligt
Alle medlemmer i foreningen er underkastet tavshedspligt om
forhold, som den enkelte under udførelsen af sin frivillige indsats,
måtte blive bekendt med, og som i kraft af deres karakter må
betragtes som personlige og fortrolige. Tavshedspligten ophører ikke
ved udtræden af foreningen.
Via Varde Kommune er der tegnet forsikring for skoletanter og
onkler. Forsikringen dækker .., .. og ..(udfyldes senere)
Skolen sørger for navneskilte til skoletanter og onkler.
Skolen betaler for kaffe og et stykke brød til de frivillige ved de
frivilliges vagter på skolen.
Der sørges ligeledes for kaffe og brød til de løbende fællesmøder
mellem gruppen af skoletanter/onkler og skolens repræsentant
samt til årsmøder, som holdes på skift mellem de deltagende
grupper.
Skolen påser, at skoletanter og onkler ikke udfører opgaver, som
skal udføres af skolens ansatte personale.

Løbende
evaluering

Der er løbende en dialog mellem skolens kontaktperson og
skoletanter og onkler om den frivillige indsats.

De frivillige spørges
- om de er glade for arbejdet
- om de tror, de gør en forskel
Lærerne spørges
- om de er tilfredse med indsatsen
- om de tror de frivillige gør en forskel
- om de hører god omtale af projektet blandt forældrene
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