
Husorden for Kilden                                                                                             
 
Kilden skal være et trygt og rart sted at være for alle børn og unge, medarbejdere og gæster.  
Husordenen har til formål at sikre trivsel i hverdagen og at opretholde almindelig ro og orden. 
Husordenen gælder for alle børn og unge, medarbejdere og gæster og er synlig og kendt for alle. 
 
Nye børn og unge og medarbejdere 
Husordenen skal gennemgås med og udleveres til børn og deres forældre ved indskrivning og til nye voksne ved ansættelse. 
 
Børnemøder 
Der er faste børnemøder hver mandag, hvor børn og voksne deltager. 
På børnemøder tages forskellige emner op, og der kan besluttes og laves aftaler mellem børn og voksne om aktuelle forhold for Kilden. Der 
skrives referater fra disse møder og nye aftaler nævnes ved næstkommende samling. 
 
Mobning 
På Kilden forventer vi at alle respekterer og taler pænt til hinanden. 
Derfor tolererer vi under ingen omstændigheder mobning, chikane, vold eller groft normbrud.  
Ved misbrug og mobning på mobil, tablets eller computer kan disse inddrages. 
 
Mobiler, tablets og computere 
Mobiler, tablets og computere skal anvendes med fornuft og omtanke for de øvrige børn og unge.  
Der kan laves individuelle regler om brugen af mobiler, tablets og computere, men disse er underlagt retningslinjer for Hvidovre Kommunes IT 
politik 
Mobil, tablets og computere opbevares på kontoret om natten. 
 
Mobiler i skolen: 
Børnene fra Kilden må ikke medbringe mobiler i skoletiden.  
Mobilen må medbringes på skoleudflugter udenfor Hvidborg, når det er aftalt med skolen. 
Der vil i særlige tilfælde være mulighed for individuelle aftaler.  
 
Hærværk 
Vi vil gerne have, at Kilden altid fremstår pænt, velholdt og i god stand. 
Vi tolererer under ingen omstændigheder hærværk. Er hærværk fortsætteligt kan der være tale om erstatningskrav. 
 
Sengetider 
For at sikre den bedst mulige trivsel og sundhed, er det vigtigt, at alle børn er udhvilede og får ro om natten. Der er derfor faste sengetider 
med velkendte putterutiner, som vil stå beskrevet under aftaler med hvert enkelt barn 
Der kan ved særlige lejligheder laves individuelle aftaler om sengetider. 
 
Måltider 
På Kilden vil vi gerne have en kultur, hvor alle hjælper til og at vi har en god atmosfære under måltiderne. Vi tilstræber at spise sammen ved et 
fællesbord med faste pladser på hver etage. De voksne hjælper til at måltidet bliver rart, og at der tales ordentligt samt udvises respekt for 
hinandens grænser. Alle børn tager selv sit service ud og sætter det i opvaskemaskinen. 
 
Rengøring og tøjvask 
Alle har et ansvar for at der er rent og ryddeligt både indenfor og udenfor på Kilden. Det er de voksnes ansvar at hjælpe børnene til at få lagt 
tøj til vask samt rydde op på værelserne 
Børnene skal selv i det omfang de kan, støttes af de voksne til at holde deres værelser pæne. 
 
TV, computer og musik 
Børnene har mulighed for at se TV, film, spille spil og lave andre indendørsaktiviteter i fællesrummene på Kilden. 
Der er trådløs internetadgang på Hvidborg.  
Børnene må spille musik på værelserne frem til sengetid, dog på et acceptabelt lydniveau af hensyn til de øvrige børn. Børnene må benytte 
internettet i fællesrummene sammen med en voksen. 
På Kilden følger vi aldersanbefalinger på film, computerspil og apps. 
  
Aktiviteter uden for Kilden 
Det er vigtigt, at de voksne ved, hvor alle børn opholder sig og med hvem. Ingen børn fra Kilden må begive sig ud på egen hånd uden tydelig 
aftale med en voksen. Dette kan være til fritidsaktiviteter, klub etc. 
Husk derfor, at aktiviteter uden for Kilden altid skal aftales med en voksen på forhånd.  
 
Besøg  
Besøg af venner og familie skal aftales med de voksne. 
Gæster må kun opholde sig på de områder som de aftaler med de voksne 
Hvis et barn ønsker overnattende gæster skal det aftales med de voksne. 
 
Trampolin 
Der må kun hoppe ét barn ad gangen på trampolinen. 
Der må ikke hoppes med sko på trampolinen. 
4 børn må opholde sig på trampolinen, så længe de ikke hopper og ”slås”. 
 
Gymnastiksalen 
Børn må kun være i gymnastiksalen i følge med en voksen. 
 
Sikkerhedsregler  
På Hvidborg skal man have cykelhjelm på, når man cykler både på og udenfor Hvidborg                                                                                               
Ligeledes skal man have hjelm og sikkerhedsudstyr på, når man står på rulleskøjter, skateboard og lignende.   
     



           
           
         
 


