
 

 

Hjørring Kommune 

Gæstepleje i                   

Børnehuset Kingo 

 



 

 

Side 2 

Gæstepleje i Børnehuset Kingo 

I Hjørring kommune er 

der oprettet gæsteplad-

ser ved kommunens 

vuggestuer. 

 

Ved dagplejerens ferie 

og sygdom er det pri-

mært vuggestuen, der 

varetager gæsteplejen 

for jeres barn. 

 

Vær opmærksom på, at 

dagplejebarnet følger 

sin dagplejers åbningstid 

i gæsteplejen og ikke 

vuggestuens åbningsti-

der. 

 

Der er tilknyttet en fast 

medarbejder til gæste-

plejen, der i samarbejde 

med det øvrige persona-



 

 

Side 3 

  

 

Tilhørsforhold i vugge-

stuen 

I forbindelse med vug-

gestuen har dagplejerne 

i Holmegaard, Muld-

bjerg og Højene distrikt 

deres eget rum til lege-

stue. 

 

Områdets dagplejere og 

dagplejebørn har deres 

naturlige gang i Børne-

huset Kingo, hvilket be-

tyder, at dagplejebørne-

ne kender og er trygge 

ved vuggestuens fysiske 

ramme, men også at de 

kender vuggestuens 

personale.  

 

Vuggestuen på Kingo 

har 2 grupper Mus og 



 

 

Side 4 

 

 

 

Børnene vil blive fordelt 

på de 2 stuer ud fra hen-

synet til det enkelte 

barn, eller hvor der er 

plads den givende dag.  

 

Skal barnet være her i 

flere dage vil det være 

på den sammen stue i 

hele perioden, og er det 

kun en enkelt dag, vil 

det være hvor der er 

plads.  

 

Vores gæstegarderobe 

står i den lille gang til 

højre, når I kommer ind i 

vuggestuen. På en kasse 

i garderoben vil der væ-

re et billede af jeres barn 

og et billede af en mus 

eller pindsvin, så I kan se 

på hvilken stue, jeres 



 

 

Side 5 

  

 

 

Ved siden af garderoben 

hænger der billeder af 

de personaler, der er på 

de 2 stuer.  

 

Hvis I forældre ønsker at 

besøge vuggestuen, før 

jeres barn skal i gæste-

pleje, er I velkomne til at 

kontakte vuggestuen og 

aftale, hvornår det kan 

passe, at I kommer.  

 

 

 

Tavshedspligt 

Tavshedspligten tages 

meget alvorligt af alle 

ansatte.   

 

Det betyder, at de oplys-

ninger, der deles mellem 

dagplejer og vuggestu-

ens personale, er oplys-

ninger, som er nødven-

dige for at yde den opti-

male omsorg for det en-

kelte barn.  

 

 



 

 

Side 6 

  

 

Mad i Vuggestuen 

Børnene tilbydes alle 

måltider i løbet af da-

gen. 

 

Der tilbydes morgen-

mad frem til kl. 07:30. 

Morgenmaden spiser vi i 

husets fæl-

lesrum. Her vil vi også 

være indtil kl. ca. 07:30.  

 

 

 

 

Kommer i mellem 

06:30—07:30 skal I afle-

vere jeres barn i fælles-

rummet, hvor der vil væ-

re en 

v u g g e -



 

 

Side 7 

 Dagligdagen i vugge-

stuen 

Kl. 07:30 går vi fra fæl-

lesrummet ned og åbner 

vuggestuen. 

Kl. 07:30—08:30 er der 

fælles leg i vuggestuen. 

Kl. 08:30 er der formid-

dagsmad på den stue, 

hvor barnet er tilknyttet. 

Kl. 09:00—10:30 er der 

igen forskellige aktivite-

ter og leg både ude og 

inde. 

Kl. 10:30 begynder vi at 

gøre klar til frokost og 

børnene kommer efter-

følgende ud at sove. 

Kl. 14:00 begynder vi så 

småt med eftermiddags-

mad efterhånden som 

børnene står op.  

Ca. kl. 15:00 er vi færdi-

ge med eftermiddags-

mad, og der er igen fæl-

les aktiviteter både ude 

og inde. 

Kl.  15:30—16:00 lukker 

vi vuggestuen ned og 

går igen ind i fællesrum-

met. 

Kommer I efter den tid, 

skal I hente jeres barn 

der.  

Det har vuggestuen 



Overskrift 

 

 

 Kontakt 

Vuggestuen  

Børnehuset Kingo 

Kingosvej 10 

(Indgang fra Johannes Ewaldsvej) 

9800 Hjørring 

 

Tlf. 7233 4468 

Mobil: 4122 4466 

 

Faglig leder 

Helle Jensen 

Tlf. 4193 6071 

 

Dagplejekontoret 

Tlf. 7233 3630 

 

Dagplejepædagog  

Mette Vang Hansen 

Tlf. 4193 7436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


