Dagplejens gæsteordning

Det handler om at føle sig hjemme – der hvor du er.
I et hvert dagtilbud kan der blandt de voksne forekomme fravær både på
grund af ferie, kursus og sygdom. I dagplejen betyder det, at dit barn skal i
gæstepleje i nogle andre fysiske rammer og hos andre voksne.
I Vordingborg Kommune har vi valgt, at gæsteplejen skal ske i 3 af vores
daginstitutioner, så vi på den måde kan tilbyde dit barn, at de fysiske rammer
som udgangspunkt altid vil være de samme ved gæstepleje. De ansatte i
gæsteordningen vil også over tid blive kendte for dit barn.
Vi har fokus på genkendelighed både i de fysiske rammer, de voksne og de
daglige rutiner. Det er vores ambition, at gæsteordningen for dit barn skal
være en oplevelse, der giver tryghed ved det velkendte. Samtidig er der
mulighed for, at dit barn kan opleve, at være en del af et positivt fællesskab
med andre børn end dem dit barn til daglig er sammen med.
De ansatte
Som udgangspunkt har alle de ansatte i gæsteordningen en baggrund som
dagplejere. De har derfor indgående kendskab til børn i aldersgruppen og de
rutiner og rytmer, der præger børnenes dagligdag hos deres faste dagplejer.
De fysiske rammer
Som forælder kan du vælge, hvilke institutioner med gæsteordning du, i
prioriteret rækkefølge, ønsker dit barn skal i, når den faste dagplejer ikke er
på arbejde. I langt de fleste tilfælde vil vi være i stand til at imødekomme
din første prioritet. Du behøver ikke vælge den gæsteordning, du bor
tættest på – du må gerne vælge en, der eventuelt ligger bedre i forhold til
transport til og fra arbejde eller studie.

I hver af de 3 institutioner har vi indrettet særlige faciliteter både inde og ude,
der tilgodeser børn i aldersgruppen 0-3 år. Der er legepladsareal som er
afgrænset fra den øvrige institution. Der er selvfølgelig stadigvæk mulighed
for, at de større børn kan deltage i aktiviteter på det øvrige legepladsareal i
det omfang, de kan have glæde af det.
Du kan på bagsiden se i hvilke institutioner, der er gæsteordning
Det praktiske
I gæsteordningen serverer vi morgenmad, frokost og alle mellemmåltider,
som du kender det fra dagplejen.
Som forælder skal du medbringe, det du normalt har med til dit barn, når det
skal i gæstepleje herunder også specialkost, hvis det er nødvendigt. Du skal
dog ikke tage barnevogn med. I gæsteordningen er der fuldt udstyrede
sovefaciliteter til dit barn.
Åbningstiden i gæsteordningen er den samme som hos din faste dagplejer.
Der er tilbud om morgenmad indtil kl. 08.00, og dit barn skal senest være
afleveret kl. 09.00 af hensyn til de planlagte aktiviteter.
Hvordan fungerer det
Ved planlagt fravær hos dit barns dagplejer, vil du, så snart vi kender til
fraværet, blive orienteret om det. Du skal med din dagplejer aftale i hvilket
omfang, du ønsker at benytte gæsteordningen.
Ved akut fravær bliver du, som nu, kontaktet om morgenen af en
dagplejepædagog med information om plads i gæsteordningen. Vi tager altid
udgangspunkt i din prioritering. Sammen med dagplejepædagogen aftaler
du i hvilket omfang, du ønske at benytte dig af den tilbudte plads i
gæsteordningen.

Vi har gæsteordning i følgende institutioner:





Nordlys - Haminavej 17, 4760 Vordingborg Tlf. 20 54 63 29
Tusindfryd - Egelyvej 12-14, 4720 Præstø Tlf. 20 54 63 25
Stege Børnehave - Nymarksvej 16, 4780 Stege Tlf. 20 54 63 26

Du kan se mere om de enkelte institutioner på www.vordingborg.dk
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