Generelt om programmet for børn og unge
Der vil som altid på GBF's kurser være ansat børnepassere til at passe alle de børn og unge, der er
med på kurset. Det er vigtigt at huske at børnepasning og programmet for børn / unge, er et tilbud
som kan benyttes, men hvis børnene/de unge ikke ønsker at deltage eller være en del af gruppen,
kan GBF/børnepasserne ikke tage ansvaret for dette. Hvis der er nogen der ikke ønsker at være en
del af tilbuddet eller ikke kan finde ud af at være en del af gruppen, vil bestyrelsen og/eller en
børnepasser henvende sig til forældrene og overlade ansvaret for barnet/den unge til disse.
Der kan være nogle af de ældre børn/unge som har en aftale med deres forældre om, at de ikke
behøver være ved børnegrupperne hele tiden. Her kan børnepasserne kun give barnet / den unge lov
til at gå, hvis de har fået en melding fra forældrene om dette. Hvis de slet ikke møder op, forventes
det også at forældrene har givet børnepasserne besked.
Når der er program for forældrene, er der mulighed for børnepasning. Børnene skal hentes ved
børnepasserne umiddelbart efter programmet slutter når der er frokost, middag etc. Det er muligt at
aflevere børnene op til 15 min. før programmet starter og især for de mindste børn opfordrer vi til,
at fortælle børnepasserne, hvad de har brug for at vide for at passe jeres børn på bedste vis. Det kan
f.eks. være i forhold til middagshvil, bleskift, allergi overfor fødevarer etc. Børnepasserne vil gerne
have et tlf. nummer til forældrene ligesom det er muligt at få tlf. numre til børnepasserne. I
forældrenes pauser henstiller vi til at man ikke "kigger til" børnene, da det kan give unødig uro for
børnene. Hvis man har behov for at vide om alt er ok, kan man sende en forespørgsel via sms.
Børnene skal afleveres med bleer, skumklude, sutter, bamser, udetøj, hjemmesko, ekstra tøj i
tilfælde af "uheld" og andet der måtte være nødvendigt for at blive passet. Som i daginstitutioner vil
det være en fordel af skrive navn på tingene.
Børn & unge bliver delt op i grupper. Det er i disse grupper de "hører hjemme" hele weekenden.
For nogle af børnene vil der være foredrag, undervisning, stomp og samtalegrupper de skal deltage
i. Børnepasserne vil være behjælpelige med at få børnene afsted til de forskellige ting, men det er en
god idé at forældrene også informerer og taler med børnene om det der skal foregå inden kurset. For
nogle af tilbuddene er det et kriterie, at de deltagende børne og unge samtykker om tilbuddet, så alle
får det optimale udbytte af weekenden.
I løbet af lørdag eftermiddag skal nogle børn til samtalegruppe med psykologen. Dette kræver
tilmelding. Børnepasserne vil sørge for at få børnene til og fra samtalegrupperne.
Børnepasserne vil bære røde "crew" t-shirts hele weekenden.

