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Hvad er et Gæstehus 

Børnene kan blive passet i Gæstehuset, når den 

faste dagplejer har planlagt fravær som kursus, 

ferie eller afspadsering. Ved opstået sygdom, kan 

gæstepleje forekomme i Gæstehuset. Det sker 

blandt andet for, at det er muligt, at tilbyde 

samlet pasning til hele børnegruppen fra én 

dagplejer, så børnene fortsat bliver passet 

sammen med dem de kender.  

Gæstehuset åbnede den 1.februar 2008, og 

fungerer som et supplement til det eksisterende 

gæstedagplejesystem, primært Vest-, Øst- og 

Søndre- området i Grenaa by.  

Børnene passes af tre faste gæstedagplejere, 

som dækker den faste dagplejers åbningstid. Der 

kan maks. placeres 10 børn i Gæstehuset. 

Hverdagen i Gæstehuset  

Vores fornemmeste opgave med arbejdet i 

Gæstehuset er, at skabe trygge rammer for 

børnene, hvor leg, nærhed og omsorg 

prioriteres højt.  

Derfor er der et tæt samarbejde mellem de tre 

ansatte i Gæstehuset og dagplejerne. Forældre 

og dagplejebørn er velkomne til at aftale et besøg 

i Gæstehuset forud for pasning.  

En typisk dag i Gæstehuset: 

6.30:  Vi åbner 

6.30-8.00:  Morgenmad til de børn som ønsker 

det 

8.30:  Formiddagsmad og sang 

9.00-11-00:  Aktiviteter inde eller ude 

11.00:  Frokost, sang og musik – (Varm 

mad mindst én gang om ugen) 

12.00-12.30: Alle børn puttes 

 Børnene vågner løbende 

Ca. 14.30-?: Eftermiddagshygge med brød, 

frugt/grød og sang 

 Herefter leg 

Bleerne tjekkes tre gange dagligt og skiftes ved 

behov. 

Brug af plads i Gæstehuset  

Hvis du ikke har behov for den tilbudte plads, er 

det vigtigt at melde afbud.  

Hvis du vil melde afbud, inden pladsen tages i 

brug, bedes du kontakte din dagplejer. Hvis dit 

barn har været i Gæstehuset i nogle dage, men 

ikke har brug for pladsen, enten på grund af 

sygdom eller af andre årsager, skal du ringe til 

Gæstehuset på telefon 21 37 55 68.  

Afbud er vigtigt for at dit barn ikke optager en 

plads uden at bruge den. 

Af hensyn til bemandingen i huset er det også 

vigtigt, at oplysninger om barnets møde- og 

afhentningstider oplyses.  

Hvad skal jeg medbringe?  

Du skal medbringe de ting, som dit barn 

sædvanligvis har brug for i løbet af dagen, 

eksempelvis: 

• Bleer 

• Skiftetøj 

• Hjemmesko 

• Praktisk tøj til udendørs ophold 

• Sut 

• Pude, dyne evt. et tæppe 

• Andet, som dit barn måtte have behov for i løbet 

af dagen 

• Hvis dit barn får specialkost, skal det 

medbringes  

HUSK navn i sko, tøj osv, 

 

 

 

Kig forbi vores Facebook side   

Gæstehuset Område Grenaa 

 

 


