
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Børneby Midt 
 

VELKOMMEN 
TIL DAGPLEJEN 

I BØRNEBY MIDT 
NORDDJURS KOMMUNE 
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Børneby Midt 

Børneby Midt er et område med tilbud til børn og unge fra 0-14 år i Norddjurs 
Kommune. Vi har dagpleje, fire børnehaver og to skoler fra 0-6. årgang. 
Vores organisation er kendetegnet ved, at vi er så små, at vi er tæt på den enkelte – 
og så store, at vi har en høj grad af faglighed på alle områder. 
Vi er beliggende i et af Danmarks mest naturskønne områder på Djursland og vi 
dækker byerne og dertilhørende opland i Ørum, Glesborg, Gjerrild og Fjellerup. 
Vi arbejder på et systemisk-anerkendende grundlag, hvilket kort sagt betyder, at vi 
kigger efter ressourcer og muligheder fremfor begrænsninger og problemer. 
 
Børneby Midt 
Glesborg Bygade 81 
8585 Glesborg 
 
Distriktsleder   Afdelingsleder for dagtilbud 
Helle Bruun Poulsen    Rikke Steffensen  
Mobil tlf.: 51 34 31 60   Mobil tlf.: 23 45 94 97  
Mail: hbp@norddjurs.dk   Mail: ris@norddjurs.dk 
 
Dagplejepædagog 
Marie Pedersen 
Mobil tlf.: 24 96 95 32 
Mail: mp@norddjurs.dk 
Træffes alle hverdage fra kl. 7.30-8.30  
og 11.30-12.30. Læg evt. en besked. 
 
 
 
Pladsanvisningen 
Lotte Damhøj Lund 
Tlf.: 89 59 31 75 
Mail: lolu@norddjurs.dk  
 
I den kommunale dagpleje passes børn i alderen 0-3 år. 
En fuldtidsplads er på max 48 timer om ugen og timerne kan placeres inden for den 
enkelte dagplejers åbningstid.  
Forældre, som afholder fravær i medfør af barselsloven, har ret til en deltidsplads på 
30 timer om ugen til ældre søskende, som går i dagpleje. Dette mod en reduceret 
egenbetaling. Dagplejen i Børneby Midt tilbyder pasning i deltidsplads i tidsrummet 
fra kl. 8.30 – 14.30. 
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Dagligdagen i dagplejen 
Om morgenen tilbydes der morgenmad til de børn, som ikke har spist hjemmefra. 
Derefter er der tid til forskellige aktiviteter som f.eks. højtlæsning, sang og kreativ 
udfoldelse. 
Om formiddagen tilbydes børnene frugt og brød. Derefter er det som regel tid til at 
komme ud og få frisk luft – oftest går børnene og dagplejeren tur, går ud i haven og 
leger, går på legepladsen eller mødes med en anden dagplejer. 
Ved 11-tiden er det ”gå ind tid” - så skal der spises frokost. Efter maden leger 
børnene, mens der bliver ryddet op, og alle børnene bliver skiftet inden der er tid til 
en middagssøvn. Børnene kommer op på forskellige tidspunkter alt efter søvnbehov. 
Om eftermiddagen får børnene eftermiddagsmad, og der leges og hygges, til de 
bliver hentet. 
 
 
Dagplejepædagogen 
Dagplejepædagogen har tilsynspligten i dagplejehjemmet. Tilsynene er garanti for, 
at pasningen af dit barn sker efter de foreskrevne regler. Det er også på tilsynene at 
dagplejer og pædagog taler om barnets trivsel og udvikling. Dagplejepædagogen 
yder vejledning til dagplejeren og hjælper omkring tvivlsspørgsmål. Du er altid 
velkommen til at kontakte dagplejepædagogen, hvis der spørgsmål omkring dit 
barns udvikling. 
 
 
Heldagslegestue 
Dagplejerne i Børneby Midt er organiseret i  
legestuegrupper og grupperne mødes i heldagslegestuer  
med jævne mellemrum.  
Det foregår dels i Ørum Forsamlingshus og i dagplejens  
lokaler på Glesborg skole. 
 
I heldagslegestuen får dagplejebørnene mulighed for at  
møde andre børn og begå sig i en større børnegruppe.  
Jeres barn får relationer til og modspil fra en større gruppe børn og møder flere 
voksne og får oplevelser gennem pædagogiske aktiviteter i anderledes og større 
rammer. 
Legestuens indhold og opbygning tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og 
kompetencer og er tilpasset gruppen og det enkelte barn. Det er pædagogiske 
forløb med mål, indhold og evaluering med fokus på fællesskabet, samt den nye 
styrkede pædagogiske læreplan. 
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I heldagslegestuen er det muligt for Jeres barn at spejle sig i og danne venskaber 
med jævnaldrende fra andre dagplejegrupper. Børnene ved, hvilke børn, der hører 
sammen med hvilken dagplejer. 
Det er en vigtig erfaring for dagplejebarnet, at andre voksne kan være spændende 
og sjove at være sammen med og barnet lærer at trøst og hjælp kan fås fra flere 
voksne. Disse erfaringer hjælper barnet i overgangen til børnehaven. 
Legestuen bidrager også til at gøre gæsteplejen til et kendt og trygt tilbud. 
Gæsteplejeren bliver et kendt ansigt både for barn og forældre. 
 
 
Dagplejers sygdom 
Når en dagplejer bliver syg, bliver I kontaktet af dagplejepædagogen vedrørende 
tilbud om gæstepleje. Dette sker i tidsrummet kl. 6.00 – 6.30 fra tlf.: 21 59 86 02 
eller 24 96 95 32. Derfor er det vigtigt at Jeres telefon er åben. Hvis I ikke træffes, 
sendes der en sms som skal besvares. 
 
 
Gæstepleje 
Vi bestræber os på at gæstepleje tilbydes hos en kendt dagplejer, hvilket dog ikke 
altid er muligt, da der kan være spidsbelastede perioder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sygdom og medicin  
Når barnet er sygt, må det ikke komme i dagplejen, dvs. hvis barnets almene tilstand 
er svækket og/eller barnet har feber. 
Barnet må komme i dagplejen igen, når det er i stand til at følge de almindelige 
hverdags aktiviteter, samt er feberfrit. Kommer barnet i dagpleje uden at være helt 
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5 
 

rask, kan det smitte de andre børn og barnet kan også, pga. nedsat modstandskraft, 
meget nemt pådrage sig en anden sygdom. 
Som udgangspunkt må dagplejeren kun give medicin ved kroniske sygdomme. I 
dette tilfælde skal der foreligge skriftlig vejledning fra lægen og der må kun gives 
medicin som er ordineret til det enkelte barn. 
 
 
Forældresamarbejde 
Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde og en god kommunikation med Jer som 
forældre. Det er vigtigt, at I spørger, hvis der er noget I er i tvivl om eller undrer Jer 
over. Vi modtager gerne gode råd, fortæl hvad I tænker Jeres barn har brug for - I 
kender Jeres barns behov bedst. 
 
 
Kontaktmøde før start 
Når I modtager besked om, at Jeres barn har fået en plads i dagplejen, inviterer 
dagplejepædagogen Jer til et kontaktmøde. Til kontaktmødet vil vi snakke om de 
generelle ting, der vedrører både dagplejen og Jeres barn. Her aftaler vi også, 
hvorledes indkøringen af barnet skal foregå.  
 
 
I kan forberede Jeres barn til dagpleje ved at lære barnet: 

 At falde i søvn selv – i stedet for at blive kørt / vippet i søvn 

 At sove i barnevogn 

 At spise og drikke andet end modermælk – gerne vand af en kop 

 At lege selv på gulvet en gang imellem 
  
I den første periode anbefales det at:  

 Planlægge korte dage 

 Være med Jeres barn i opstarten 

 Være opmærksom på barnets ”farvel-tegn” 

 Have en tæt dialog med dagplejeren, om  
noget skal justeres  

 
  
Det har stor betydning for Jeres barn, at tilknytningen  
til dagplejeren foregår i barnets tempo. Det har også betydning for barnet, at I er 
trygge ved at aflevere det. 
Vis med ord og handlinger at: 

 I er trygge ved at aflevere barnet i dagpleje 

 Det er positivt at være i dagpleje 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.pinterest.dk/pin/850758185844299670/&psig=AOvVaw3IUAxy5XQPAPfE_Ci0PeHx&ust=1593253206711000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiive2gn-oCFQAAAAAdAAAAABAI
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 I er med til at skabe en positiv atmosfære blandt de voksne 

 I anerkender barnets reaktioner og barnet i at håndtere sine følelser for 
eksempel ved at overlade barnet til dagplejeren, når du har sagt farvel 

 Bruge ritualer med kys, kram og vink 
 
 
Medbring hjemmefra 
Det er forskelligt fra dagpleje til dagpleje hvad I skal medbringe hjemmefra og på 
kontaktmødet vil I få at vide hvad der er brug for. 
Nogle af de ting man vil skulle medbringe er: 
 

 Barnevogn til middagssøvn  

 Dansk Varefakta Nævn (DVN) godkendt sele, regnslag og fluenet til barnevogn 

 Madras, dyne, pude, sengetøj, sovetøj til udendørs brug samt evt. sovedyr. Af 
arbejdsmiljømæssige grunde kan dit barns dagplejer ikke tilbyde dagligt at af- 
og påmontere voksiposer 

 Bleer og engangsklude 

 Skiftetøj, ude- og inde tøj, samt fodtøj. Der skal tøj med til alt slags vejr. 

 Hjemmesko 

 Hagesmæk 

 Evt. sutter 

 Evt. modermælkserstatning  

 Skal barnet pga. allergi eller andet have special kost, skal dette medbringes 

 Snak med dagplejeren om det nødvendige tøj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Informationer sendes ud på Aula, derfor er det vigtigt ved opstart i dagplejen, at der 
oprettes et log ind. Der gives information om dette ved kontaktmødet.  
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