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Kære forældre med børn i dagpleje i Brundlund, Rugkobbel og Høje
Kolstrup distrikt.
Fra den 1. august 2018 starter Dagplejen og Nygade Børnehaves
småbørnsgruppe, Dragerne, samarbejde omkring gæstedagpleje.
Formålet for ordningen:
• Forældrene med børn i dagpleje får endnu en mulighed om
gæstedagpleje til deres barn.
• Hele børnegruppen hos dagplejeren kan tilbydes gæstedagpleje samme
sted.
• Børn kan blive i lokalområdet, hvis deres dagplejer bliver syg, skal på
kursus eller have fri.
Procedure i Dagplejen for visitering af børn til gæstedagpleje:
1. Børn visiteres i gæstedagpleje på dagplejers ledige pladser i lokalområdet –
det vil sige de pladser, hvor dagplejerne ikke har indmeldte børn. Har
dagplejerne ledige pladser i lokalområdet benyttes disse som hovedregel
altid først, før der tilbydes gæstedagpleje i institutioner, som Dagplejen
samarbejder med omkring gæstedagpleje.
2. Er der ingen ledige pladser hos dagplejerne i lokalområdet, visiteres til 5.
pladser hos dagplejerne eller i institutionen – forældre kan beslutte, hvad
der passer bedst for dem.
3. Er der ingen ledige 5. pladser hos dagplejerne i lokalområdet, visiteres til
institutionen i lokalområdet, som der samarbejdes med.
4. Ønskes der ikke gæstedagpleje i institutionen i lokalområdet, kan der
tilbydes gæstedagpleje hos andre dagplejere i Aabenraa Kommune eller i
andre institutioner, som vi samarbejder med omkring gæstedagpleje.
5. Yngste barn i dagplejerens gruppe har 1. prioritet til gæstedag-plejeplads
hos en dagplejer. Ældste barn i dagplejerens gruppe har 1. prioritet til
gæstedagplejeplads i en institution – herefter følger den næstældste og så
videre.
Det er vigtigt, at I giver jeres dagplejer besked i god tid, hvis ikke I ønsker at
benytte tilbud om gæstedagpleje, når jeres dagplejer har ferie, fri eller skal på
kursus.

Holder jeres barn fri eller bliver syg i perioden, hvor barnet er i
gæstedagpleje i Nygade Børnehave, skal I framelde barnet i
institutionen på telefon 51188562 ( Kamilla ).
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Hvad skal I medbringe, når jeres barn skal i gæstedagpleje i
småbørnsgruppen, Dragerne, i Nygade Børnehave:
•

•
•
•
•
•
•

•

Barnets kontaktbog/oplysningsseddel (den udleveres hos jeres
dagplejer) med aktuelle og nedskrevne oplysninger om barnets spise- og
sovevaner. Har jeres barn særlige behov, skal vi også vide det.
Husk at skrive telefonnummer i, som vi kan træffe jer på.
Er der noget jeres barn ikke tåler – allergi mm. er det vigtigt, at vi får
besked herom – skriv det gerne i kontaktbogen.
Hvis jeres barn skal have specialkost, skal dette selv medbringes med
skriftlig anvisning, ligeledes specialcreme – skriv det gerne i
kontaktbogen.
Én lille taske/rygsæk, som er pakket med bleer, skiftetøj og sut/klud –
husk navn i
Én taske med overtøj, støvler og hjemmesko/indesko – husk navn i.
Husk at smøre jeres barn med solcreme hjemmefra forår/sommer. Vi
smører barnet efter middagssøvn.
Første gang jeres barn skal i gæstedagpleje hos os, vil vi meget gerne
have et par billeder af jeres barn bl.a. til garderobeplads mm., et bilede
af jer forældre, evt. billede af søskende samt gerne et billede af
dagplejeren jeres barn er tilknyttet (må gerne sættes i kontaktbogen).
Vi har sovebarnevogne, weekendsenge, madrasser, dyner og sengetøj.
Ønsker I, at jeres barn skal sove i egen barnevogn og benytte egen
dyne, er I velkomne til at tage dette med. Benyt i så fald indgangen til
børnehaven via Persillegade og legepladsen, så kan I få barnevognen
med ind på vores matrikel. Benyt også gerne denne indgang, hvis I har
klapvogn eller andet, der skal blive stående, mens jeres barn er hos os.

Hvad skal Dagplejen sørge for
Inden barnet kommer, skal Dagplejen sørge for at Nygade Børnehave får:
• Meddelelse om at barnet kommer og hvornår
• Kopi af barnets stamkort. Dagplejen sørger for opdatering af stamkort
• Dagplejeren besøger så vidt muligt Nygade Børnehave før planlagt
gæstepleje.
Hvad skal Nygade Børnehave sørge for
Inden barnet kommer, sørger Nygade Børnehave for:
• Mad som i Dagplejen: havregrød, rugbrødsmadder, grøntsager, frugt,
vand og mælk.
Hvordan forløber hverdagen for gæstebarnet
Barnet deltager i den hverdag, der er hos Dragerne. Der arbejdes ud fra
institutionens pædagogiske læreplan. Barnets dagsrytme bibeholdes så vidt
muligt. Dragerne har et fast personaleteam.
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Når jeres barn er i gæstedagpleje, skal I henvende jer til Nygade Børnehaves
personale og leder Per Højby Rasmussen ved forhold, der vedrører
institutionen.
Når I henter og bringer jeres barn, foregår den daglige kontakt som hos
Dragernes øvrige børn. Personalet tager imod jer og jeres barn, ”sender jer
forældre afsted” og fortæller om, hvordan dagen er gået, når I henter jeres
barn.
Når I møder i Nygade Børnehave om morgenen, får jeres barn en
garderobeplads.

Personalet hos Dragerne:
Kamilla
Sandra

Kontakt:
Nygade Børnehave 0-6 år.
Tlf.: (direkte til småbørnsgruppen) 51188582
Leder: Per Højby Rasmussen tlf.: 21335385
e-mail: pra@aabenraa.dk

Adresse:
Nygade Børnehave 0-6 år
Nygade 48
6200 Aabenraa
I kan se mere om Nygade Børnehave 0-6 år på: www.nygade.borneweb.dk
I er velkommen til at besøge os – ring og aftal tid, så har vi tid til jer, når I
kommer.

Vi glæder os til at se jer og jeres barn i gæstedagpleje.

Dato: 01-04-2019
Sagsnr.: 17/29892
Løbenr.: 236981-19
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