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Side 2 

Gæstepleje i Vuggestuen Lundtoftevej 

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 har 

mulighed for at benytte vug-

gestuens faciliteter, herunder 

legepladsen.  Der er mulighed 

for, at dagplejeren kan gå på 

besøg i vuggestuen med de 

børn, som snart skal i gæste-

pleje. 

 

Vi opfordrer til, at I forældre 

besøger vuggestuen, før jeres 

barn skal i gæstepleje.  

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 

vuggestuens personale, er op-

lysninger, som er nødvendige 

for at yde den optimale om-

sorg for det enkelte barn. Dis-

se oplysninger kan f.eks. om-

handle barnets sovetider. 

 

 

 

 



 

 

Side 3 

 

Praktisk viden  

Der er tilknyttet en fast medar-

bejder til gæsteplejen, der i 

samarbejde med det øvrige 

personale varetager opgaven 

med gæstepleje. 

 

Gæstebarnet 

får sin gardero-

beplads med 

barnets navn 

og evt. foto.   

 

Gæstebørnene 

er en del af 

vuggestuens daglige rytme og 

har faste voksne, der følger 

dem igennem dagen.  

 

Mad i vuggestuen          

Børnene tilbydes alle måltider 

i løbet af dagen. Madens sam-

mensætning tilpasses barnets 

behov og alder.  

 

Dagens rytme                            

Vi starter med at spise mor-

genmad. Morgenmaden tilby-

der vi frem til kl. 07:30.                                 

Formiddagsmad kl. 08:45.   

Frokost kl. 11:00.                      

Eftermiddagsmad kl. 14:00—

15:30. 

Imellem spisetiderne er der 

pædagogiske aktiviteter, der 

tilpasses aldersgruppen og 

det enkelte barns behov. Søvn 

er tilpasset det enkelte barns 

rytme. 

 

Det har vuggestuen 

Barnevogn, sele, dyne. 

 

Det skal forældrene med-

bringe 

Bleer, skiftetøj, overtøj og fod-

tøj som passer til årstiden samt 

sut og nulleting, hvis barnet 

har behov for dette.  

 

For at give barnet tryghed er 

det en god idé at medbringe 

barnets egen dyne.  

 

Læs mere om vuggestuen 

I kan se fotos af vuggestuens 

personale samt læse mere om 

vuggestuen på https://

lundtoftevej.borneweb.dk/  

 

 

 



Overskrift 

 

 

 Kontakt 

Vuggestuen Lundtoftevej 

Lundtoftevej 48 

9800 Hjørring 

Tlf. 7233 4610 

 

E-mail: lundtoftevej@hjoerring.dk 

https://lundtoftevej.borneweb.dk  

 

Faglig leder 

Britta Demuth Jensen 

Tlf. 7233 4611 

 

 

 

 

 

 

Dagplejekontoret 

Tlf. 7233 3630 

 

Dagplejepædagog  

Heidi Jensen 

Tlf. 4193 6444 

 

Dagplejepædagog 

Lotte Nansen 

Tlf. 4193 7133 

 

 

 

 

 


