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Gæstepleje i Landsbyordninger/LBO’ med vuggestue
Denne folder er udarbejdet til jer forældre, som får passet børn i den kommunale dagpleje i Vesthimmerlands Kommune.
Gæstepleje
Når dit barns dagplejer ikke kan arbejde tilbydes dit barn en gæsteplads. Som noget nyt tilbyder Vesthimmerlands Kommune pr. 1. maj
2019 også gæstepleje i LBO’ med vuggestue. Tilbuddet er til alle jer forældre, som får børn passet i den kommunale dagpleje i
Vesthimmerlands Kommune.
Åbningstider
Gæsteplejen er åben indenfor LBO’ åbningstid fra 6.15 til 16.30. Er du vant til en tidligere eller en senere tid i Dagplejen end LBO’
åbningstid, kan dette imødekommes.
Tilbuddet gælder ikke i koordineret feriepasningsperioder, se https://www.vesthimmerland.dk/borger/barn/dagtilbud/koordineretferiepasning-for-dagtilbudsfolbo/.
Hvordan tilbydes gæsteplejen
Morgenvagten på dagplejekontoret kontakter jer som forældre pr. telefon mellem. kl. 6 og 7 om morgenen med tilbud om gæstepleje.
I får navn og telefonnr. på den dagplejer eller LBO gæstepleje, som I kan benytte.
I kan benytte gæstedagplejeren eller LBO gæsteplejen indtil jeres egen dagplejer, kan modtage jeres barn igen. Der gives besked gennem
LBO’ eller gæstedagplejeren, når dagplejeren er klar.
Ved ferie, afspadsering kursus eller andre forudsigelige fraværsdage får I besked hos den dagplejer, hvor dit barn er indskrevet.
I kan altid afhente barnevognen og andet nødvendigt hos den dagplejer hos den Dagplejer, jeres barn normalt er indskrevet.
Hvad skal I som forældre medbringe?
Forældrene skal medbringe det samme som i gæstedagplejen
-

Bleer.
Vaskeklude og håndklæder.
Barnevogn, godkendt sele, fluenet og sengetøj.
Salve, pudder, solcreme efter årstid og behov.
Ekstra tøj.
Regntøj/gummistøvler, flyverdragt, hue, vanter (tøj efter vejr og årstid)
Støvler/sko
Hagesmække, sutter, sovedyr
Evt. specialkost
Gæstekort (den grønne)

Følgende landsbyordninger/LBO’ har en vuggestue:

LBO Ranum, Børnehuset
Seminarievej 31, Ranum
Telefon: 6116-8261/9966-8571
LBO Børnehuset Fjorden
Foulumvej 27, Ullits
Telefon: 4043-7011/9966-8780
LBO Kernehuset
Vestrupvej 15, Vestrup
Telefon: 9966-8913/2924-7416
LBO Børnehuset
Søndergade 31, Gedsted
Telefon: 9966-9620/2513-6092
Godkendt i Børne- og Familieudvalget den 5. marts 2019.
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