
                                 
 
 
Sommerbrev, juni 2022 fra  
Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner  
 
 
 

 
Kære timeafløser 
 
Det er juni og sommerferien nærmer sig med hastige skridt.  
 
Har du ikke allerede planlagt sommerferieperioden med din ”familie”, så er det 
erfaringen, at det er godt at få det gjort.  
 
Vær opmærksom på, at du har ret til tre ugers sammenhængende ferie. 
 
Vi søger flere timeafløsere 
Vi har i Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner kontinuerligt et stort fokus på at 
rekruttere de rette timeafløsere til vores opgaver. 
Hvis du kender nogen i dit netværk, der kunne være interesseret i et job som 
timeafløser, må du meget gerne anbefale dem at kontakte os. 
 
Arbejdssedler 
Det er forældrenes opgave at godkende, underskrive og indsende den udfyldte 
arbejdsseddel senest d. 2. hverdag i efterfølgende måned. 
 
For at vi kan indberette din løn rigtigt og til tiden, er det vigtigt, at dit navn og CPR-
nummer fremgår tydeligt på arbejdssedlen. Vi skal ikke bruge barnets CPR-nummer. 
 
Temaaften: 
Grundet efterdønninger af COVID 19 afholdte vi i år, forårets temaaften som et 
webinar med temaet: 
ADHD/ADD og eksekutive vanskeligheder. 
Tea Sø Poulsen, psykolog og specialist i Klinisk Børnepsykologi var oplægsholder. 
 



Da Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner løbende afholder temaftener, vil vi 
opfordre dig til at holde dig orienteret på vores hjemmeside ift. fremtidige 
temaaftener mv. 
 
Kommunikation med Team Afløsning, Kontakt-og Støttepersoner 
Vores adresse er fortsat Grøndalsvej 1B, 8260 Viby J. 
 
Træffetid for telefoniske henvendelser   
Telefonnummer: 89 40 62 00 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 – 15.00 
Torsdag fra 8.30 – 17.30 
 
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/timeafloser 
Under KONTAKT kan du finde linket ”skriv sikkert til os” (via NemID/e-Boks). 
 
Er din henvendelse rettet til en bestemt medarbejder i Team Afløsning, Kontakt-og 
Støttepersoner, så skriv venligst personens navn. 
 
I ønskes en rigtig god sommer! Tak for et godt samarbejde.  
 
 
De bedste sommerhilsner fra  
 
Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner 
 


