Vigtig information

Ansatte i Gæstehuset Krible Krablerne

Velkommen til

Over dit barns garderoberum hænger en tavle, hvor I skal
oplyse os om, om jeres barn bruger sut og/eller bamse,

Vi er 3 faste voksne til at tage os af jeres barn og vi kan

samt hvis der er særlige forhold vedr. kost, allergier m.m.

modtage 10 dagplejebørn i gæstepleje

Det er også vigtigt, I fortæller os, hvis jeres barn har sovet
dårligt om natten, er blevet vaccineret op til opholdet i
gæstehuset eller andet, som kan påvirke barnet i forhold til
at have en god dag.
Vær sikker på, at vi har jeres tlf. nr. så vi kan komme i
kontakt med jer ved sygdom eller lign.
Adresse
Kildemosen, Klyngehus Kæret, Lykkegårdsvej 58, 6000

Hanne, PAU

Susanne, Pæd

Kolding
Telefon
Gæstehuset

23 31 62 93

Vuggestuen

40 33 89 67

Børnehaven

23 11 10 22
Susanne, PAU

Åbningstider
Mandag-torsdag

6.30 – 16.45

Fredag

6.30 – 15.30

I tilfælde af sygdom og ferie samarbejder vi med husets
personale / vikarer.

Vi glæder os til at modtage jeres barn i vores dejlige

I behovspasnings perioderne indgår gæsteplejen i den

Gæstehus Krible Krablerne og er der andre ting I er i tvivl

samlede behovspasning.

om vedr. hverdagen i Gæstehuset, så kontakt os på tlf. nr.
23 31 62 93
Susanne, Hanne og Susanne

Gæstehuset
Krible Krablerne

Værdier i Gæstehuset Krible Krablerne

Aflevering

Hvad skal vi have med?

Vi sætter tryghed, omsorg og nærværende voksne højt.

Vi vil gerne have, at I afleverer jeres barn senest kl. 9 og

Jeres barn får tildelt et rum i garderoben, hvor I kan hænge

Desuden vil vi gerne give jeres barn rum og tid til

giver os besked, hvis jeres barn ikke kommer på grund af

overtøj og fodtøj – husk udetøj der passer til årstidens vejr.

fordybelse gennem leg, oplevelser i naturen, højtlæsning

sygdom eller fridag. Vi ved, det kan være svært for jeres

Medbring skiftetøj (bukser, trøjer, undertøj), dragt til at sove

og sang og selvfølgelig følger vi rammerne i den styrkede

barn at blive afleveret et nyt sted og ikke hos jeres faste

i udendørs, sut / sovebamse, alt sammen med navn i. I skal

pædagogiske læreplan. Et godt samarbejde er for os en

dagplejer og vi er selvfølgelig behjælpelig med at få sagt

også selv medbringe bleer.

forudsætning for, at værdierne kan leve. Vi tænker først og

farvel på en god måde. I er også altid velkommen til at

fremmest på samarbejde med jer forældre, men også med

sende en sms og spørge ind til jeres barn.

børnenes faste dagplejere.

Måltider
I gæstehuset får vi flg. måltider (ca. tider)
Morgenmad:

6.30 - 7.15

Formiddagsmad:

8.45 - 9.15

Frokost:

10.45 - 11.15

Eftermiddagsmad:

14.15 –

Morgenmad består af havregryn/grød og rugbrød. De
øvrige måltider bliver leveret af vores køkken og følger

Lokaler

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for børn 0-3 år. Se

Gæstehuset er placeret i klyngen Kæret, med egen

menuplan på tavle i garderoben. Specialkost medbringes

indgang. Gæstehuset har eget lokale, badeværelse og

selv.

garderobe. Vi har også en dejlig legeplads fælles med
vuggestuen og vi prioriterer at komme ud hver dag.
Barnevogne
Der skal medbringes barnevogn med godkendt
barnevognssele og insektnet. I nødstilfælde er der
mulighed for at låne en barnevogn. Har I behov for det, skal
det aftales på forhånd. Barnevognene placeres i vores
soveskur, ved indgangen til Gæstehuset. Husk at sætte
navn på, så vi ved at jeres barn bliver lagt til middagslur i
den rigtige barnevogn.

