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Kære forældre med børn i dagpleje i Bolderslev
Velkommen i gæstedagpleje i Bolderslev Børnehus i
småbørnsgruppen Bierne.
Dagplejen og Bolderslev Børnehus har siden 1. februar 2014 arbejdet
sammen omkring gæstedagpleje af Dagplejens børn i lokalområdet.
Formålet for ordningen
Forældrene får mulighed for, at barnet bliver i lokalområdet, når det
skal i gæstepleje.
Barnet får mulighed for, at være med i børnefællesskaber i
lokalområdet.
Aabenraa kommune kan tilbyde forældrene mulighed for både
dagpleje og småbørnsgruppe i Bolderslev.
Procedure for visitering af børn til gæstedagpleje i Bolderslev
Børnehus

1. Børn visiteres i gæstedagpleje på dagplejers ledige pladser i
lokalområdet – det vil sige de pladser, hvor dagplejerne ikke har
indmeldte børn. Har dagplejerne ledige pladser i lokalområdet
benyttes disse som hovedregel altid først, før der kan tilbydes
gæstedagpleje i institutioner, som Dagplejen samarbejder med
omkring gæstedagpleje
2. Er der ingen ledige pladser hos dagplejerne i lokalområdet,
visiteres til 5. pladser hos dagplejerne eller i institutionen –
forældre kan beslutte, hvad der passer bedst for dem
3. Er der ingen ledige 5. pladser hos dagplejerne i lokalområdet,
visiteres til institutionen i lokalområdet, som der samarbejdes med
4. Ønskes der ikke gæstedagpleje i institutionen i lokalområdet, kan
der tilbydes gæstedagpleje hos andre dagplejere i Aabenraa
Kommune eller i andre institutioner, som vi samarbejder med
omkring gæstedagpleje
5. Yngste barn i dagplejerens gruppe har 1. prioritet til
gæstedagplejeplads hos dagplejer. Ældste barn i dagplejerens
gruppe har 1. prioritet til gæstedagplejeplads i en institution –
herefter følger den næstældste og så videre.
Det er vigtigt, at I giver jeres dagplejer besked i god tid, hvis ikke I
ønsker at benytte tilbud om gæstedagpleje, når jeres dagplejer har
ferie, fri eller skal på kursus.
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Holder jeres barn fri eller bliver syg i perioden, hvor barnet er i
gæstedagpleje i Børnehuset, skal I framelde barnet i
institutionen på telefon 73 76 83 33.
Hvad skal I medbringe, når barnet skal i gæstedagpleje i
småbørnsgruppen Bierne i Børnehuset.
Inden barnet skal komme vil vi gerne have:
 Et billede af barnet, forældrene, søskende samt dagplejeren de
er tilknyttet.
 Barnets kontaktbog (den udleveres i institutionen) til
småbørnsgruppens personale, med aktuelle og nedskrevne
oplysninger om barnets spise- og sovevaner. Har barnet særlige
behov, skal vi også vide det
 Hvis barnet skal have specialkost, skal det medbringes med
skriftlig brugsanvisning, ligeledes specialcreme.
 Skiftetøj, tøj til udendørsbrug, bleer, sut, bamse m.m. – husk
navn i.
 Barnevogn med sele og sengetøj.
Hvad skal Dagplejen sørge for
Inden barnet skal komme, skal Dagplejen sørge for at Børnehuset får:
 Meddelelse om at I kommer og hvornår
 Kopi af barnets stamkort. Dagplejen sørger for opdatering af
stamkort
Hvad skal Børnehuset sørge for
Inden barnet skal komme sørger institutionen for:
 Mad som i Dagplejen, havregrød, rugbrødsmadder, grøntsager,
frugt, vand og mælk
Hvordan forløber hverdagen for gæstebarnet
Barnet deltager i den hverdag der er i småbørnsgruppen. Der arbejdes
ud fra Biernes pædagogiske læreplaner. Barnets dagsrytme
bibeholdes så vidt muligt. Bierne har et fast personaleteam.
Når barnet er i gæstedagpleje, skal I henvende jer til Børnehusets
pædagoger og leder ved forhold, der vedrører Børnehuset.
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Når I henter og bringer barnet, foregår den daglige kontakt som hos
Biernes øvrige børn. Pædagogerne tager imod jer og barnet, ”sender
jer af sted” og fortæller om, hvordan dagen er gået, når I henter
barnet.
Se desuden diverse opslag og informationer på opslagstavlen.
Biernes pædagoger skaber de relationer til børn og forældre, der har
med den aktuelle hverdag at gøre. Det daglige pædagogiske arbejde
foregår med afsæt i pædagogiske læreplaner og kendskab til
børnenes individuelle dagsrytme.
Når I møder i Børnehuset om morgenen, får barnet en
garderobeplads.
Kontakt i Bolderslev Børnehus
Bolderslev Børnehus
Småbørnsgruppen Bierne

Telefon 73 76 83 33
Telefon 21 19 17 70

Vi glæder os til at se jer og jeres barn i gæstedagpleje.

Dato: 22-04-2021
Sagsnr.: 18/20252
Løbenr.: 236976-19
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