
 

 

Hjørring Kommune 

Gæstepleje i  

Børnehuset Kingo 

 



 

 

Side 2 

Gæstepleje i Børnehuset Kingo 

I Hjørring kommune er 

der oprettet gæstepladser 

ved kommunens vugge-

stuer. 

 

Ved dagplejerens ferie og 

sygdom er det primært 

vuggestuen, der vareta-

ger gæsteplejen for jeres 

barn. 

 

Vær opmærksom på, at 

dagplejebarnet følger sin 

dagplejers åbningstid i 

gæsteplejen og ikke vug-

gestuens åbningstider. 

 

Der er tilknyttet en fast 

medarbejder til gæsteple-

jen, der i samarbejde med 

det øvrige personale vare-

tager opgaven med gæ-

stepleje. 



 

 

Side 3 

 

 

 

Tilhørsforhold i vugge-

stuen 

I forbindelse med vugge-

stuen har dagplejerne i 

Holmegaard og Muld-

bjerg  deres eget rum til 

legestue. 

 

Områdets dagplejere og 

dagplejebørn har deres 

naturlige gang i Børnehu-

set Kingo, hvilket betyder, 

at dagplejebørnene ken-

der og er trygge ved vug-

gestuens fysiske ramme, 

men også at de kender 

vuggestuens personale.  

 

Vuggestuen på Kingo har 

2 grupper Mus og Pind-

svin. 

 

 



 

 

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 *e-

re 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 høj-

re, når I kommer ind i vug-

gestuen.  

På en kasse i garderoben 

vil der være et billede af 

jeres barn og et billede af 

en mus eller pindsvin, så I 

kan se på hvilken stue, je-

res barn skal være på.  

 

 



 

 

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 gæsteple-

je, er I velkomne til at kon-

takte vuggestuen og afta-

le, hvornår det kan passe, 

at I kommer.  

 

 

 

 

 

 

Tavshedspligt 

Tavshedspligten tages 

meget alvorligt af alle an-

satte.   

 

Det betyder, at de oplys-

ninger, der deles mellem 

dagplejer og vuggestuens 

personale, er oplysninger, 

som er nødvendige for at 

yde den optimale omsorg 

for det enkelte barn.  

 

 

 



 

 

Side 6 

 

 

Mad i Vuggestuen 

Børnene tilbydes alle mål-

tider i løbet af dagen. 

 

Der tilbydes morgenmad 

frem til kl. 07:30.  

Morgenmaden spiser vi i 

husets fællesrum. Her vil 

vi også være indtil kl. ca. 

07:30.  

 

 

Kommer i mellem 06:30—

07:30 skal I a*evere jeres 

barn i fællesrummet, hvor 

der vil være en vugge-

stuevoksen.  

 

 

 



 

 

Side 7 

 Dagligdagen i vuggestu-

en 

Kl. 07:30 går vi fra fælles-

rummet 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 aktiviteter 

og leg både ude og inde. 

Kl. 10:30 begynder vi at 

gøre klar til frokost og 

børnene kommer efterføl-

gende ud at sove. 

Kl. 14:00 begynder vi så 

småt med eftermiddags-

mad efterhånden som 

børnene står op.  

Ca. kl. 15:00 er vi færdige 

med eftermiddagsmad, 

og der er igen fælles akti-

viteter både ude og inde. 

Kl.  15:30—16:00 lukker vi 

vuggestuen ned og går 

igen ind i fællesrummet. 

Kommer I efter den tid, 

skal I hente jeres barn der.  

Det har vuggestuen 

Barnevogn, sele, dyne 

Det skal forældrene 

medbringe 

Skiftetøj, bleer, overtøj og 

fodtøj som passer til årsti-

den, sut og nulleting, hvis 

barnet har behov for det-

te. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


