Generelle regler for Modulordninger
Lemvig kommunes Kommunale, selvejende og private daginstitutioner og udvidede skolefritidsordninger tilbyder
modulordninger på 25 timer og 35 timer ugentligt til vuggestuebørn og børnehavebørn.
Moduler er et tilbud til alle forældre, der ikke har brug for en fuldtidsplads. Dagtilbuddet skal kunne tilbyde moduler i den fulde
åbningstid.

Timetallet
Timetallet opgøres samlet over 2 uger. Der kan dog flyttes 10 timer fra den ene uge til den anden.
Hvis der er valgt et 25 timers-modul, kan der max. anvendes 35 timer i den ene uge og 15 timer i den anden uge. Det bliver
50 timer på 2 uger.
Hvis der er valgt et 35 timers-modul, kan der max. anvendes 45 timer i den ene uge og 25 i den anden uge. Det bliver 70
timer på 2 uger.
Der kan ikke opspares tid, ved barnets sygdom, ferie, eller hvis dagtilbuddet har lukket herunder i forbindelse med helligdage.
Modulet starter når barnet bliver afleveret i dagtilbuddet og slutter, når barnet er ude igen. Er mødetiden f.eks. aftalt til kl.
9.00-15.00, må barnet først komme i institutionen kl. 9.00, og skal være ude af døren kl. 15.00. Det er at betragte
institutionen som lukket udenfor det tidsrum, hvor der er aftalt mødetid.
Hvis de aftalte mødetider ikke overholdes, har lederen pligt til at gøre opmærksom på problemet over for forældrene og
forældrene har pligt til at vælge et modul, der i højere grad passer til behovet.

Mødeskema
Mødetid og timetal over 14 dage skal fremgå af et mødeskema, som afleveres i dagtilbuddet. Hvis der er ønske om at ændre
mødetid, skal der afleveres et nyt mødeskema i dagtilbuddet senest 14 dage før ændringerne skal træde i kraft.
Når der laves ændringer i mødetider på modulpladser, vil det være de ændrede tider, der gælder, indtil et nyt skema
afleveres.
Institutionen godkender valget af modul og orienterer om, hvis det giver anledning til væsentlige ændringer for barnets plads,
som f.eks. at det må skifte gruppe eller ikke kan deltage i aktiviteter udenfor dagtilbuddets rammer (udegrupper og lignende).
Af respekt for eventuelle pædagogiske aktiviteter bestemmer det enkelte dagtilbud, om der er et fast tidsrum, hvor der ikke
må afleveres børn i dagtilbuddet.
Når modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider.

Ændring af modul
Der kan ændres modul op og ned med én måneds varsel fra den 1. eller 16. i en måned.
Institutionslederen kan bringe aftalen om modulordning til ophør, hvis det konstateres at det valgte timetal ikke dækker det
faktiske behov.

