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Beskrivelse af Kolding Kommunes tilbud til ukrainske familier med børn i 0-6 års alderen. 

 

Kolding Kommunes særtilbud til ukrainske børn 

Der er oprettet et særtilbud til børn fra Ukraine. Det er i en modtageinstitution til børn i alderen 0-6 år. 
Dette særligt tilrettelagte tilbudt er tilført ekstra ressourcer, tolkebistand og det pædagogiske personale er i begge 

tilbud sammensat af erfarne specialpædagoger, pædagoger og pædagogmedhjælpere, som alle er kompetente og 

har interesse i at løfte opgaven. 

Modtageinstitutionen er en “overgangsinstitution” til et alment tilbud i Kolding Kommune. 

Formålet er at kompetente medarbejdere skaber en tryg base for barn og familie, den første tid barnet går i 

dagtilbud i Danmark. Herefter vil formålet være, at sikre overgangen til et andet dagtilbud, hvor den videre 

integrationen i det danske samfund vil finde sted. 

Modtageinstitutionen Skovvejen 

Skovvejen 84 

6000 Kolding 

 

Ledelsen varetages af daginstitutions leder Anita Kristiansen og souschef Hanne Krogshave som kan kontaktes på 

40338298/40338236 

 

Anvisning af plads 

 

 Børn der har fået opholdstilladelse eller asyl tilbydes børnepasning, dog tidligst fra barnet er 26 uger 
gammelt. Herudover skal barn og forældre have et cpr. nummer og en adresse i Kolding Kommune 

 

 Der kan søges om plads til den 1. i en måned. 
 

 Fuldtids pasningstilbuddet er forældrebetalt. Der er mulighed for at søge økonomisk fripladstilskud.  
 

 Hvis der er behov for akut pasning i sagsbehandlingstiden, frem til barnet får et cpr nummer, skal man 
kontakte pladsanvisningen som foretager en konkret vurdering. 
 

 
Pladserne anvises af børneområdet ved henvendelse til leder af pladsanvisningen Jette Thirup Møller på 79792814 
eller Pia Teute på 79795029.  
 

Plads i almene institutioner anbefales ikke, som første institutionsplads. Disse pladser bookes i det konkrete 

tilfælde – typisk senere i forløbet - på lige vilkår med øvrige børn. 
 

 

 

 

 

Der tilbydes: 
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Side 2 

 Fuldtids pasningstilbud 

o Åbningstid: mandag-fredag fra 6.45-16.45 

o Tilbydes til de børn der har behov for et fuldt pasningstilbud. Senere vil børnene blive sluset ud i mere 

lokale institutioner, hvis opholdet viser sig at blive længerevarende. 

o Forældrene sørger selv for forplejning (madpakke, frugt) 

o Forældre sørger selv for bleer, skiftetøj, tøj til ude leg mv.  

o Der udleveres et velkomstbrev med praktiske informationer ved indskrivningen. 

 

Modtagelse af børn og forældre 

 Når børnene indskrives i modtageinstitutionen er det personalets vigtigste opgave at få skabt en tryg og 

tillidsfuld relation til både børn og forældre. 

 Personalet er erfaren og gearet til at arbejde med familier, herunder familier som har haft forskellige 

udfordringer. 

 Forældrene informeres om at børnene har brug for en indkørings periode, således at barnet tilvænnes til 

den nye hverdag i institutionen.  

 For at skabe tryg og forudsigelig opstart for barn og forældre er der udarbejdet visuelt materiale som 

understøtter sprogbarrieren. 

 

Sprogunderstøttelse  

 Når børnene starter i modtageinstitutionen vil der forventelig være et behov for sprogstimulering.  

Denne tilrettes det enkelte barns udvikling og behov.  

 Der er mulighed for tolkebistand. 

 Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings to-sprogs konsulenter kan bidrage med sparring og materiale til det 

pædagogiske personale. 

 To-sprogs konsulenterne udarbejder den lovbestemte sprogvurdering 

 

Tegn på mistrivsel 
 Hvis et barn eller familien viser tegn på mistrivsel eller der er bekymring om traumatisering, vil personalet 

være i dialog med familien, om hvilke muligheder der er for hjælp. Her er det også muligt at trække på 

tværfaglige ressourcepersoner fra fx Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning, Familieafdelingen, 

Sundhedsplejen. 


