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Side 2 

Gæstepleje i Børnehuset 

Sindal  

I Hjørring kommune er der op-

rettet gæstepladser ved kom-

munens vuggestuer. 

Ved dagplejerens ferie og syg-

dom er det primært vuggestu-

en, der varetager gæsteplejen 

for jeres barn. 

Vær opmærksom på, at dag-

plejebarnet følger sin dagple-

jers åbningstid i gæsteplejen 

og ikke vuggestuens åbnings-

tider. 

Relationsdannelse ind i vug-

gestuen 

Dagplejerne fra området er i 

heldagslegestue en gang om 

ugen. Legestuen be$nder sig i 

samme bygning som vugge-

stuen.  

Dagplejerne har mulighed for 

at benytte vuggestuens og 

børnehavens faciliteter herun-

der legepladsen.  

Der er mulighed for, at dag-

plejeren kan gå på besøg i 

vuggestuen med de børn, som 

snart skal i gæstepleje.  

Personalet fra vuggestuen 

kommer jævnligt på besøg i 

legestuen. 

Således tilstræbes det, at det 

enkelte barn har mødet den 

medarbejder fra vuggestuen, 

som skal tage imod barnet, når 

det møder ind i vuggestuen.  

Kontakt vuggestuen for at af-

tale, hvornår I kan komme på 

besøg.   

Tavshedspligt 

Tavshedspligten tages meget 

alvorligt af alle ansatte. Det 

betyder, at de oplysninger, der 

deles mellem dagplejer og 

vuggestue er oplysninger, som 

er nødvendige for at yde den 

optimale omsorg for det en-

kelte barn.  



 

 

Side 3 

 

Disse oplysninger kan f.eks. 

omhandle barnets sovetider 

og spisevaner. 

Praktisk viden 

Vuggestuen er en del af Bør-

nehuset Sindal. Vuggestuen er 

placeret i den røde del af byg-

ningen - yderst til højre, med 

en fantastisk udsigt over eng-

området.  

Gæstebarnet bliver modtaget 

af vuggestuens personale. 

Gæstebarnet får sin gardero-

beplads med barnets navn og 

evt. foto.  

Om morgenen møder børn fra 

3 års gruppen, børn fra vugge-

tuen og gæstebørn ind i fæl-

lesrummet, hvor der er mulig-

hed for morgenmad indtil kl. 

07:30. 

Efter kl. 07:30 møder gæste-

børn og vuggestuebørn ind i 

vuggestuen.  

Mad i vuggestuen 

Barnet skal ikke medbringe 

mad. Vi sørger for alle dagens 

måltider.  

Madens sammensætning til-

passes barnets behov og al-

der. Som udgangspunkt spiser 

vi samlet ved små borde.  

Dagens rytme 

Dagligdagen i vuggestuen fo-

regår efter aldersgruppens be-

hov for faste rutiner, men er 

samtidig tilpasset det enkelte 

barns behov.  

Formiddagens aktiviteter laves 

i mindre grupper, både ude og 

inde.  

Det har vuggestuen 

Barnevogn, sele, pude, dyne 

og sengetøj. 

Det skal forældrene med-

bringe 

Skiftetøj  

Overtøj og fodtøj som passer 

til årstiden. 

 



Overskrift 

 

 

 Kontakt 

Vuggestuen Børnehuset Sindal 

Vendelbogade 13 

9870 Sindal 

Tlf. 7233 4587 

 

Faglig leder 

Mette Pedersen 

Tlf. 7233 4581 / 4193 4581 

 

Dagplejekontoret 

Tlf. 7233 3630 

 

Dagplejepædagog 

Lotte Nansen 

Tlf. 4193 7133 

 


