Sommerbrev juni 2021
Kære Forældre,
Det er juni, og om lidt er det sommerferie, og i den forbindelse vil vi gerne minde jer
om, at det er vigtigt, at I får planlagt jeres sommerperiode sammen med jeres
timeafløser.
Vær opmærksom på, at din timeafløser har ret til tre ugers sammenhængende ferie.
Nyt navn og ny hjemmeside
Aflastningsordningen har skiftet navn til Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner,
da vi har fået nogle af vores gode kollegaer ind i teamet, som arbejder med
Kontaktpersoner og Støttepersoner.
Det betyder følgende ændringer:
• Hjemmesideadressen er blevet ændret, så den nu er:
www.aarhus.dk/timeafloesning
• Hjemmesiden er under udvikling og er ved at blive opdateret
• Den digitale postkasse, som der sendes arbejdssedler til m.m., hedder
Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner. Den findes fortsat på hjemmesiden
under ”Kontakt os” i højre side.
Vi gør opmærksom på, at vi har fået nyt hovednummer, det er hovednummeret til
Familiecentret 8940 6200.
Direkte telefon til os;
Socialrådgiver Pia Johansen – 8940 5445
Socialrådgiver Zina Bitsch – 8940 1289
Socialrådgiver Inge Egeberg – 2229 6171

Arbejdssedler
Vi minder om, at det er forældrenes opgave at godkende, underskrive og indsende
den udfyldte arbejdsseddel fra jeres timeafløser hver måned.
Hvis du er i tvivl om, at arbejdssedlen er blevet sendt korrekt, så tøv ikke med at
kontakte os via Familiecenterets telefon 8940 6200.
Det er vigtigt, at du ikke forsøger at sende arbejdssedlen flere gange, da der kan ske
dobbelt indberetning af lønnen.
Har du ansat flere timeafløsere, er det vigtigt, at du kun sender en arbejdsseddel pr.
mail, når du sender arbejdssedler.
Arbejdsmiljø
Socialrådgiverne i Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner arbejder kontinuerligt
med at godkende jeres hjem som arbejdsplads for vores timeafløsere.
Der er behov for nyt hjemmebesøg, hvis I er flyttet, og hvis der er gået 3 år siden
sidste hjemmebesøg.
Temaaften
Grundet COVID 19 afholdte vi i år forårets temaaften, som et Webinar med temaet
Børn med autisme. Distriktspædagog Bettina Hansen var oplægsholder, og der var fin
tilslutning til arrangementet.
Kommunikation med Team Afløsning, Kontakt-og Støttepersoner
Vores adresse er Grøndalsvej 1b, 8260 Viby J
Træffetid for telefoniske henvendelser
Mandag til onsdag fra 9.00 – 15.00
Torsdag fra 9.00 – 16.00
Fredag fra 9.00 – 14.00
Har du brug for at skrive til Team Afløsning, Kontakt-og Støttepersoner, kan du skrive
til vores digitale postkasse fra vores hjemmeside:
www.aarhus.dk/timeafloesning
Husk at oplyse dit barns cpr. nr. i overskriften.

Er din henvendelse rettet til en bestemt medarbejder i Team Afløsning, Kontakt-og
Støttepersoner, så skriv venligst personens navn.

Med venlig hilsen og med de bedste sommerhilsner

Team Afløsning, Kontakt-og Støttepersoner

