På glædelig gensyn
fra os i
gæstehuset
Vores adresse er:
Gæstehuset
Brønderslev alle 1-3
2770 Kastrup
Tlf.: 2498 5908

Tårnby Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen

Velkommen til Gæstehus vest
Gæstehuset er et sted dagplejebørn bliver henvist til, når deres
egen dagplejer har fri eller er syg.
I gæstehuset kan der være 30 børn fordelt på to stuer, og hvor 8
gæstedagplejere vil varetage børnenes behov og trivsel. Samt en
ernæringsassistent i køkkenet.

Dagens rytme.
Morgenmad fra
Morgensamling
Frokost
Eftermiddagsmad

6.30 – 7.30
ca. 9
ca 11
ca 14. 00 – 14.30

I vil på tavlen i fællesrummet se hvilken stue jeres barn skal
være tilknyttet i den pågældende periode i gæstehuset.
Den skal i skrive barnet ind på hver morgen når I kommer, og
når I henter barnet skal i krydse ham/hende ud.

Praktiske ting I skal huske:
I skal medbringe en taske med sutsko, regntøj, solcreme og
skiftetøj til hvis der sker et uheld. Denne taske må ikke være
en plasticpose da de er farlige for børn.

Modtagelse:
Hver morgen vil vi møde dig og modtage dit barn og sammen
sige farvel og vinke.
Da vores aktiviteter ligger om formiddagen henstiller vi til at I
afleverer barnet senest kl. 9.00. Hvis I skulle være
forhindret i dette, bedes i ringe og give os information derom. Så
kan vi tilrettelægge vores formiddag efter det.

I sommerperioden bedes I smøre jeres barn med solcreme om
morgenen, så smører vi om eftermiddagen.

Hvad sker der i gæstehuset:
I gæstehuset tilrettelægger vi aktiviteterne efter den børnegruppe
der er tilknyttet den pågældende dag.
Vi holder en morgensamling hver dag hvor vi synger bl.a. En
goddagsang, formålet er at vi sammen hilser på hinanden og ser
hvem der er i gæstehuset på dagen.
Aktiviteterne tilgodeser børnenes alder, behov og bygger på de
læringstemaer som der i øvrigt arbejdes med i dagplejen.
Vores fælles værdier er omsorg, anerkendelse og udvikling.

Da vi har erfaret at forældre til tider skifter job og tlfnr.
vil vi hver periode gerne have at der i tasken ligger det
aktuelle kontakttelefonnummer, hvis vi skulle få brug for at få
fat i Jer i løbet af dagen.
Husk det er en fordel med navn i alt tøj, samt sko.
Aflevering og afhentning:
Jeres dagplejers åbningstid, er den I kan benytte i gæstehuset.
Ring til os hvis I bliver forsinket ved afhentning, så vi ved at I
er på vej.
Vi henstiller til at I ikke taler i telefon når I henter og bringer
af hensyn til kontakten til børn og voksne.
På Gensyn!

