
 

 

Hjørring Kommune 

Gæstepleje i 

Børnehuset Vrå 

 



 

 

Side 2 

Gæstepleje i Børnehuset Vrå 

I Hjørring kommune er der op-

rettet gæstepladser ved nogle 

af kommunens vuggestuer. 

 

Ved dagplejerens ferie og syg-

dom er det primært børnehu-

set, der varetager gæsteplejen 

for jeres barn. 

 

Vær opmærksom på, at dag-

plejebarnet følger sin dagple-

jers åbningstid i gæsteplejen 

og ikke børnehusets åbnings-

tider. 

 

I Børnehuset Vrå, Idræts Alle er 

det en pædagogmedhjælper, 

der i tæt samarbejde med bør-

nehusets øvrige personale va-

retager gæsteplejen.  

 

Vi arbejder på at give gæste-

plejebørnene et godt og trygt 

forløb i børnehuset.  

 

Relationsdannelse ind i vug-

gestuen 

Dagplejerne fra området har 

mulighed for at benytte vug-

gestuens faciliteter, herunder 

legepladsen. 

 

Der er mulighed for, at dagple-

jeren kan gå på besøg i børne-

huset med de børn, som snart 

skal i gæstepleje. 

 

 Vi opfordrer  til, at I forældre 

besøger børnehuset, før jeres 

barn skal i gæstepleje. 

 

Kontakt børnehuset for at afta-

le, hvornår I kan komme på 

besøg. 

 

 

 

 



 

 

Side 3 

 

Tavshedspligt 

Tavshedspligten tages meget 

alvorligt af alle ansatte. 

 

Det betyder, at de oplysnin-

ger, der deles mellem dagple-

jer og vuggestuens personale, 

er oplysninger, som er nød-

vendige for at yde den opti-

male omsorg for det enkelte 

barn.  

 

Disse oplysninger kan f.eks. 

omhandle barnets sovetider. 

 

Mad i vuggestuen 

Børnene tilbydes alle måltider 

i løbet af dagen. Madens sam-

mensætning tilpasses barnets 

behov og alder.  

 

 

Dagens rytme 

Vi starter dagen med at spise 

morgenmad.  

Morgenmaden tilbyder 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 ryt-

me.  

 

Det skal forældrene med-

bringe 

Barnevogn, sele, dyne, bleer. 

Skiftetøj, overtøj og fodtøj 

som passer til årstiden.   

 



Overskrift 

 

 

 Kontakt 

Børnehuset Vrå 

Idræts Allé 1 

9760 Vrå 

Tlf. 4122 4663 

 

Dagplejekontoret 

Tlf. 7233 3630 

 

Dagplejepædagog 

Heidi Jensen 

Tlf.  41 93 64 44 

 

 

 

 

 

 


