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Side 2 

Gæstepleje i Børnehuset 

Bjergene 

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. 

Vuggestuen Bjergene har 4 

gæstepladser, som er placeret 

på Guldsmedestuen. På stuen 

er der plads til 12 børn, hvoraf 

gæsteplejen har 4 pladser. 

I (nder stuen indenfor døren 

til højre. Her er der garderobe-

plads med jeres barns navn 

på. 

Relationsdannelse ind i vug-

gestuen 

Områdets dagplejere og dag-

plejebørn kommer jævnligt på 

besøg i vuggestuen. De benyt-

ter legepladsen og stuen. 

Det betyder, at dagplejebør-

nene kender og er trygge ved 

vuggestuens fysiske rammer, 

men også at de kender vugge-

stuens personale. 

Det tilstræbes, at det enkelte 

barn har mødt den medarbej-

der, der skal tage imod barnet, 

når det møder ind i gæstepleje 

i vuggestuen. 

Hvis I forældre ønsker at besø-

ge vuggestuen, før jeres barn 

skal i gæstepleje, er I velkom-

men til at kontakte vuggestu-

en og aftale, hvornår det kan 



 

 

Side 3 

 

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 

enkelte barn.  

  

I vil altid vide hvilke oplysnin-

ger, der vil blive videregivet til 

vuggestuen. 

 

Praktisk viden 

Gæsteplejen er tilknyttet 

Guldsmeden, hvor der ligele-

des er garderobepladser. For 

at skabe en rolig start på da-

gen, tilbydes der til alle mor-

genmad på Guldsmeden indtil 

kl. 7:20. 

Mad i vuggestuen 

Børnene tilbydes alle dagens 

måltider. På vuggestuens 

skærm ved indgangen, er der 

opslag over dagens menu, 

som er di1erentieret, så den 

passer til barnets alder.   

 

Det har vuggestuen 

Barnevogn, sele, pude, dyne 

og sengetøj. 

 

Det skal forældrene med-

bringe 

Bleer til hele dagen 

Skiftetøj  

Overtøj og fodtøj som passer 

til årstiden 



Overskrift 

 

 

 Kontakt 

Børnehuset Bjergene 

Skagensvej 133-137 

9800 Hjørring 

Tlf. 7233 4491 

 

Guldsmeden 

Tlf. 7233 4497 

 

Faglig leder 

Maria Lomholt 

Tlf. 4122 4501 

 

 

 

 

 

Dagplejekontoret 

Tlf. 7233 3630 

 

Dagplejepædagog 

Lotte Nansen 

Tlf. 4193 7133 

 

Dagplejepædagog 

Mette Vang Hansen 

Tlf. 4193 7436 

 

 

 


