VÆRD AT VIDE
Som nye forældre i
Gæstehuset har du brug
for information, så du
bliver tryg ved at aflevere
dit barn. Du kan læse om
Gæstehuset i denne
folder.

GÆSTEHUSET I TROLDBLOMST
Velkomstfolder

Kære forældre og barn - velkommen i Gæstehuset.
I har jeres normale hverdag hos en dagplejer, så det at skulle i Gæstehuset er noget helt
anderledes. Børnene får mulighed for at være sammen i større grupper og snuse lidt til
institutionsverdenen. Vores 3 medarbejdere i Gæstehuset gør alt hvad de kan, for at sikre en
tryg hverdag for børnene, yder den nødvendige omsorg, tilgodeser børnenes behov og sætter
aktiviteter igang. Vi håber både I og jeres børn bliver glade for at være her 

Praktiske informationer:
Åbningstider:


Mandag til torsdag: 6:30 - 16:30



Fredag: 6:30 - 16:30

Telefon nr:


Gæstehuset: 24415866



Børnehuset: 51481370



Adresse: Birkevej 9a, Christiansfeld

Personalet i Gæstehuset er: Dorthe, Anne og Marlene.
Ved ferie og sygdom er det Børnehusets øvrige personale og vikarer der dækker ind.

Modtagelse:
Når I møder ind i Gæstehuset om morgenen, er vi sammen med det øvrige Børnehus indtil kl.
7.30. Derefter vurderer vi, ud fra gæstebørnenes behov og antal, hvad dagen skal byde på.
Indimellem kobler vi os på vuggestuens aktiviteter og andre gange, trækker vi ind til os selv.
Hvis I synes, at det er svært at sige farvel til Jeres barn, så er vi altid forstående og behjælpelige
og støtter både barnet og jer i at få en god afsked. Oftest kan vi hurtigt aflede barnet og efter få
minutter er det igang med leg. Husk på, at hvis I er trygge ved afleveringen, så har det en positiv
afsmittende effekt på barnet.
Vi vil gerne have, at Jeres barn er afleveret senest kl. 9.00, så vi har mulighed for at komme på
ture ud af huset. Ved sygdom vil gerne have en sms eller et opkald inden kl. 9.00.

Garderoben:

Jeres barn får et garderoberum hvor I skal sørge for:


Skiftetøj



Ekstra sut



Hagesmæk



Bleer



Tøj og fodtøj til årstiden

Det er vigtigt at I sætter navn I alle børnenes ting, så vi kan holde styr på det. Vi kender ikke
børnenes tøj, ligesom jeres dagplejer gør.
Medbring derudover:


Barnevogn



Godkendt barnevognssele



Regnslag/myggenet

Der hænger et skilt i barnets garderobe, som I skal sætte på barnevognens styr.
Tavle:
Når I afleverer Jeres barn, skal I notere følgende på tavlen i garderoben:



Brug af sut/sutteklud



Sovetider



Tlf.nr. i tilfælde af sygdom.

Kost:
Børnene får sund og varieret kost i Gæstehuset. Får barnet sutteflaske eller er barnet på
specialkost skal dette medbringes, ligesom hos den faste dagplejer.
Kl. 6.30 - 7.15 er der mulighed for morgenmad.
Kl.ca 8.30 - 9.00 spiser vi brød og lidt frugt.
Kl.ca 11.00 - 12.00 spiser vi frokost.
Om eftermiddagen spiser vi brød og lidt frugt efterhånden som børnene vågner.

Solpolitik:
I forårs- og sommerperioden skal Jeres barn smøres ind i solcreme hjemmefra. Vi sørger for at
smøre Jeres barn ind om eftermiddagen. Medbring gerne en solhat.

Gæstehusets ledelse:
Leder: Tina Schack Jensen

Dagplejeleder: Lise Lotte Damgaard
Dagplejekonsulent: Lene Wille

Værdier i Gæstehuset:
Da gæstehusets brugere kommer fra dagplejen, tænker vi særlige hensyn ind, så omvæltningen
ikke føles for stor. Stuen er tryg og afgrænset, så den ligner det miljø børnene kender, men vi er
I en institution, så det hjemlige miljø fra dagplejerens hus, kan vi ikke genskabe. Gæstehuset har
egen indgang og er fysisk adskilt fra resten af huset med en dør der kan lukkes. Når der er flere
børn i gæstehuset trækker vi derind, men er der få børn, vil vi gerne kunne besøge børnene I
vuggestuen, eller invitere vuggestuebørn ind i gæstehuset, så der er varieret mulighed for leg og
fællesskab med andre børn. Vi tager selvfølgelig hensyn til de enkelte børn og de behov de har.

Legepladsen:
Legepladsen deler vi i hverdagen med vuggestuen. Efter behov, har vi mulighed for at bruge en
legeplads ved siden af det daglige tilbud.

Da Gæstehuset er en del af Børnehuset Troldblomst, vil personalets arbejde afspejle de
værdier, vi arbejder ud fra her.


Vi prioriterer tryghed, omsorg og forudsigelighed.



Der skal være mulighed for og tid til fordybelse, leg og hygge, både I store og små
grupper.



Vi har fokus på sprog via højtlæsning og sanglege.



Vi gør brug af naturen og de udfordringer den rummer.



Vi inddrager børnene i praktiske gøremål.



Vi bruger hverdagsrutinerne til at udfordre børnenes udvikling, både sprogligt, motorisk,
personligt og socialt.



Vi er fagligt velfunderet og understøtter praksis med faglighed, teori og forskning.

Hvis I har spørgsmål skal I endelig tage kontakt til personalet eller ledelsen.

Her er plads til at skrive dine egne ”Huske-ting” til opholdet i Gæstehuset 

