
 

 

Kære timeafløser,     Julen 2021 

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår, vil vi gerne sige tak for samarbejdet i 2021. 

Nyt navn og ny hjemmeside  
Som vi informerede om i sommerbrevet 2021, har vi skiftet navn og er nu ved at vænne os til at hedde 
Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner.  
 
I får lige vores nye hjemmesideadresse igen: 
 
• Hjemmesideadressen er: www.aarhus.dk/job/vi-soeger-altid/job-som-timeafloeser-i-familiens-eget-hjem  
 

Nyheder og informationer fra Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner findes på vores 
hjemmeside. 
 
Vores hovednummer er nu hovednummeret til Familiecentret 8940 6200. 

Juleferie 
Det er vores erfaring, at det er en fordel at planlægge juleferien sammen med jeres familie i god tid, så 
timerne kan blive fordelt mest hensigtsmæssigt i december måned. 

 
Arbejdssedlen for december måned 
Arbejdssedlen for december måned skal være os i hænde senest tirsdag den 4. januar 2022.  Det vil være 
en stor hjælp, hvis du udfylder og afleverer arbejdssedlen til forældrene, umiddelbart efter du har været på 
arbejde sidste gang i december måned. 

 

Arbejdssedler 
I 2021 har vi fulgt mere op på, at bevillingen af timer, passer med de timer, der bliver indberettet, samt at 
timerne først kan bruges efter kl. 16.30. Dette kan have betydet, at nogle af jer timeafløsere har oplevet, at 
der er timer, der er kommet til udbetaling med forsinkelse eller der er timer, der ikke har kunnet udbetales 
løn for. 

http://www.aarhus.dk/job/vi-soeger-altid/job-som-timeafloeser-i-familiens-eget-hjem


 

Arbejdsmiljø  
COVID19 - coronapas  
Fra mandag den 6. december er der nye krav til coronapas for alle medarbejdere i Aarhus Kommune. Fra 

den dato skal alle kunne fremvise et gyldigt coronapas, når man er på arbejde. Der er en forventning om, at 

alle efterlever dette krav, da vi skal hjælpe med at passe på hinanden og et coronapas kan medvirke til , at 

mindske risikoen for at smitten bringes med på arbejde eller hjem til vores kære. 

Temaaften  
I november måned afholdte vi vores populære temaaften om Børn med autisme som et fysisk 
arrangement. Distriktspædagog Bettina Hansen var oplægsholder, og der var fin tilslutning til 
arrangementet. Vi håber at kunne udbyde lignende arrangementer i 2022.  

 
Førstehjælp 
Vi har også afviklet en aften med førstehjælp her i efteråret. Vores nye leverandør er Østjyllands 
Brandvæsen.  
 
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/job/vi-soeger-altid/job-som-timeafloeser-i-familiens-eget-hjem 
 
Er din henvendelse rettet til en bestemt medarbejder i Team Afløsning, Kontakt-og Støttepersoner, så skriv 
venligst personens navn. 
 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 
De bedste hilsner fra  
 
Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner 
 
 
 
 

http://www.aarhus.dk/job/vi-soeger-altid/job-som-timeafloeser-i-familiens-eget-hjem

