
Information til børnehave
- om taxakørsel fra sproggruppen på CKV

Information



Kære Børnehave

I har et barn, som skal modtage 
undervisning i sproggruppen på 
Center for Kommunikation og Vel-
færdsteknologi (CKV), i Odense. 
Barnet skal køre med taxi tilbage 
børnehave.

For at barnet skal føle sig tryg og 
sikker i taxikørslen, er det vigtigt, at 
en voksen fra børnehaven er til rå-
dighed, når chaufføren skal aflevere 
barnet.

Første dag I møder chaufføren, så
tag en snak med ham/hende om,
• hvad tid de påtænker
  at ankomme retur
• udfordringer eller 
 ønsker

Chaufføren skal aflevere barnet til 
en medarbejder i børnehaven.

Chaufføren ved at han/hun skal gå ind 
i børnehaven for at aflevere barnet til 
en voksen.
 
Chaufføren har en selepude til barnet 
i bilen. Barnets forældre kan vælge 

at stille en autostol til rådighed til 
kørslen. I så fald bringes denne frem 
og tilbage hver dag.

HUSK: Chaufføren kender ikke 
barnet på forhånd, og der vil løbende 
være forskellige chauffører gennem 
forløbet pga. ferie, sygdom og natur- 
lig tilgang og afgang af chauffører.

Første dag og de resterende dage 
i sproggruppen kører barnet selv 
(nogle gange samkørsel med et andet 
barn fra sproggruppen), tilbage til 
børnehaven. 

Taske
Barnet skal hver dag medbringe sin 
taske indeholdende
• Mappe/mapper
• Madpakke
• Et stykke frugt
• Udetøj efter vejret.

Udetøj
Forældrene kan vælge enten at med- 
sende en ekstra taske med udetøj, 
som vil gå frem og tilbage mellem 
sproggruppen dagligt, eller at barnet 
kan have ekstra udetøj i sprog-
gruppens garderobe.
  



VIGTIGT: 
Alle parter giver hinanden besked 
snarest muligt, hvis der er opstået 
situationer, som kan have indflydelse 
på barnets trivsel, sundhed, dag eller 
andet. Derved er alle informeret og 
kan handle konstruktivt derefter.

Undervisning og andet praktisk 
info:
Som udgangspunkt mandage og 
tirsdage kl 9-12

Undervisere: 

Frederikke Dam Hansen
Audiologopæd 

Ragnhild Engen
Audiologopæd

Bjarne Dammsbo             
Audiologopæd

Kontaktoplysninger 
til sproggruppen

SMS til 23 42 46 56
(kun korte beskeder – ingen 
opkald)

Mail til: ckv@rsyd.dk
att: Frederikke, Ragnhild og 
Bjarne

Opkald på 99 44 34 00 til 
sekretær. Her kan der lægges 
besked hvis man ønsker at 
blive kontaktet af Frederikke, 
Ragnhild og Bjarne



Åbningstider  
Mandag - torsdag    8.30 - 15.30 
Fredag     8.30 - 12.30  

Åbent hus torsdag fra kl. 12.30 - 15.00

 
   9. 0 

    9.00 - 12.00  

Telefonrådg. v/ er
mandag - torsdag 9.
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