Gæstedagpleje i landsbyordninger/LBO’er med vuggestue
Administrationsgrundlag – januar 2019

Økonomi


Prisen pr. barn pr. dag i LBO-gæstepleje er 371 kr. ved fremmøde.

Antal pladser i LBO’erne
Der er følgende pladser til rådighed i LBO’erne:
- Max 5 børn i Ranum
- Max 5 børn i Ullits
- Max 5 børn i Vestrup
- Max 5 børn i Gedsted
LBO’ kan sige nej, hvis max antal pladser er belagt.
Forældrene har frit valg mellem gæstepleje i vuggestuen eller dagpleje.

Målgruppe


Alle de børn, som er indskrevet i dagplejen, får tilbuddet.

Åbningstider





Gæstepleje i LBO er åbent alle dage undtagen de dage, hvor der er koordineret
feriepasning.
Gæsteplejen i LBO’ er åben indenfor LBO’ åbningstid fra 6.15-16.30. Hvis der er
brug for forlængelse løses det af LBO’.
Der tages imod både akutte og varslede børn.
Gæstepladsen i LBO’ kan benyttes indtil dagplejeren er på arbejde igen.

Koordinering af gæstepleje i LBO’er







Morgenvagten koordiner gæstepleje i LBO’.
Dagplejeren koordinerer selv ved kendt fravær og giver besked til LBO’ så
tidligt som muligt.
LBO’ kan kontaktes fra kl. 6.00.
LBO’ får besked om raskmeldinger inden kl. 15.00.
Hver LBO har et fast nummer, som der kan ringes til. Eftermiddagsvagten i
dagplejen skal ringe på samme telefonnummer som morgenvagten.
Forældrene får et telefonnummer til LB0’.

Udstyr som forældrene skal medbringe i LBO gæstepleje


Forældrene skal medbringe det samme som i gæstedagplejen (se folder).

Tilsynsansvar


LBO’ har det daglige tilsynsansvar.



Ved bekymringsbørn kontaktes dagplejepædagogerne, som er dem, der varetager
denne opgave.
Ved langtidsfravær er der en gensidig forpligtigelse mellem LBO’ og
dagplejepædagogerne om at sikre barnets trivsel.





Dagplejepædagogerne er velkomne til at komme på besøg.

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

