I skal altid medbringe:
•

Sengetøj & barnevogn

•

Sut og evt. sovebamse

•

Bleer

•

Skiftetøj og tøj til at sove i

•

Praktisk tøj til al slags vejr

•

Hjemmesko

•

Evt. sutteflaske.

Gæstedagplejeordning
i
Funder Kirkeby Børnehus
Skærskovvej 12A

Vi tilbyder:
•

Alle medarbejdere arbejder med de
børn som kommer.

•

Gæstedagpleje i lokalområdet for at

Åbningstider i

8600 Silkeborg

Funder Kirkeby Børnehus

Telefon: 30 69 80 61

Mandag – torsdag: kl 6.30 – 16.45
Fredag: kl. 6.30 – 16.30

skabe helhed og sammenhæng i
dagtilbuddet.
•

Et tilbud til jer, når jeres dagplejer
er på kursus.

Møder jeres barn ikke op pga. fridag, sygdom
eller andet, skal I ringe til Børnehusets
telefon.

Vi tilbyder:
•

Tilsyn:

Hvem er vi:

Fuldkostordning, dvs. morgenmad,

Det overordnede tilsyn varetages i

Spirerne:

formiddagsmad, frokost og

samarbejde mellem dagplejen og Børnehuset.

eftermiddagsmad.
•

Hvis dit barn har behov for
specialkost, (speciel mos og grød) skal
I selv medbringe dette.

Den Daglige Leder og den Pædagogisk Leder i
Dagplejen har et tæt samarbejde omkring
ordningen.
Daglig leder i Funder Kirkeby Børnehus

Oplysninger om barnet:
Dagplejerne sender 4 uger før start

Ulla Kær Christensen kan træffes på
tlf.nr. 30 69 80 61
eller på følgende mailadresse:

Marianne Michaelsen – pædagog
Inger Haarby - pædagog
Amalie Bedholm - medhjælper
Rikke Bauenmand - medhjælper

Valmuerne:
Lone Noesgaard – pædagog

stamkort på barnet med følgende oplysninger

ullakaer.christensen@silkeborg.dk

Janni Eskegaard – pædagog

til Børnehuset: Barnets navn og cpr. nr.,

Ved spørgsmål kan pædagog Lone Noesgaard

Anne Glensgaard - medhjælper

kontaktes på Børnehusets telefon.

Sandra Haugaard – medhjælper

jeres navne, private- og arbejdstelefon nr.,
samt telefon nr. på anden relevant person
som kan kontaktes i tilfælde af sygdom eller

Solsikkerne:

lignende.

Lisbeth Jensen – pædagog

Dagplejeren får udleveret et

Tina Christensen – pæd. assistent

oplysningsskema som udfyldes og medbringes
første dag.
Dagplejeren medbringer ligeledes et billede
af barnet til brug i garderoben.
Dagplejeren kommer på besøg i Børnehuset
inden barnet starter.
I er altid velkomne til at aftale et besøg i
Børnehuset ☺

Betina Jørgensen – pæd. assistent
Pia Marciniak – pæd. assistent

