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Velkommen til dagplejen i Børneby Nord 
I dagplejen i Børneby Nord er der ca. 70 børn i alderen 6 mdr. til 3 år. Der er ansat 14 dagplejere og 2 

dagplejepædagoger, der fører tilsyn og giver vejledning.  Hver dagplejer kan have 4 indskrevne børn. 

Derudover er der plads til at modtage et gæstebarn. 
 Vi tilbyder: 

• At barnet får en glad hverdag i trygge omgivelser, og der er ro og tid til det enkelte barn. 

• At det er den samme voksne, der er ved barnet hele dagen.  

• Hjemlig hygge - en ”forlængelse” af jeres hjem.  

• Gode pædagogiske læringsmiljøer. 

• At vi tilgodeser barnets forskellige udviklingstrin sprogligt, personligt, socialt, motorisk og kulturelt. 

• En lille gruppe børn at forholde sig til.  

• Tid til leg og små aktiviteter og vi holder fast i traditioner. 

• At barnet får en sund og næringsrigtig kost hver dag.  

• At barnet kommer ud at lege i naturen. 

• At der bliver afholdt arrangementer til stor glæde for børn, forældre og dagplejere. 

• Åbningstid i 48 timer om ugen, hvor åbningstiden er tilpasset den aktuelle børnegruppes pasningsbehov. 

• Godt samarbejde med institutionerne i dagtilbuddet, herunder heldagslegestue og besøg i institutionerne.  

 

Pædagogisk faglighed 

I dagplejen arbejder vi som udgangspunkt ud fra de pædagogiske læreplaner. Derudover arbejder de enkelte 

dagplejere ud fra forskellige principper og relations tilgange med f.eks. PALS og ICDP.  

Medarbejderne har tilsammen mange års erfaring, stor viden og uddannelse indenfor dagplejeområdet, hvilket 

gør, at vi kan sparre med hinanden på tværs af matriklerne. Vi har også nogle dagplejere med forskellige 

pædagogiske uddannelser såsom DGI-certificering, PGU og pædagoguddannelse.  Vi arbejder tværfagligt i den 

enkelte børneby, idet vi skaber en sammenhæng og har samarbejde med både institutioner og skole. 

 

Hjemme hos dagplejeren 

Det er den samme voksen, I afleverer jeres barn til om morgenen, og den samme, I henter ved sidst på dagen. 

Vi har tid og ro til at give jeres barn en tryg og hyggelig hverdag. Vi har en lille gruppe på 4 børn, som jeres 

barn skal forholde sig til i hverdagen.  

Vi tager på ture og bruger nærmiljøet i de forskellige områder. Vi holder fast i traditioner og laver forskellige 

aktiviteter, hvor vi har fokus på den udvikling, der foregår gennem leg.  

Den enkelte dagplejers åbne- og lukketider tilpasses den aktuelle børnegruppes pasningsbehov. 

 

Legestue 

I dagplejen arbejder vi sammen og mødes i heldagslegestue i dagplejerens åbningstid én gang om ugen. 

  

Vi synger og danser, laver motorikbaner, spiller bold og har det sjovt. Børnene bygger nye venskaber op og 

oplever glæden ved sammenholdet i gruppen. Her får børnene også en god tilknytning til de andre dagplejere. I 

de legestuegrupper, der holder til ved børnehaven, får børnene også et kendskab til personalet i vuggestuen og 

børnehaven. 

Dette er med til at give tryghed for jeres barn, og dermed også for jer som forældre, når jeres barn skal i 

gæstepleje.  Samtidig bruger dagplejerne legestuen som et læringsrum, hvor de kan udveksle erfaringer og 

inspirere hinanden. 

De dagplejere, der ikke har legestue i forbindelse med børnehaven, har et månedligt besøg i børnehaven. 

 

Besøg i legestuen 

I er meget velkomne til at besøge legestuen og få en snak. Ring eller mail for at aftale et besøg. Ligeledes 

tilbyder vi, at mødregrupper kan få besøg af en dagplejepædagog. Her er der mulighed for at høre mere om 

dagplejen. Kontakt dagplejepædagogen i dit område.   



Dagplejepædagogens opgaver. 

Dagplejepædagogen har tilsyn med dagplejehjemmet og sikrer på denne måde, at pasningen af dit barn sker 

efter gældende regler. Dagplejepædagogen drøfter ved tilsynsbesøgene de enkelte børns trivsel og udvikling 

med dagplejeren. Dagplejepædagogen yder råd og vejledning til dagplejeren og hjælper, hvis der opstår 

tvivlsspørgsmål. Du er altid velkommen til at kontakte dagtilbudslederen eller dagplejepædagogen.  

Dagplejepædagogen indgår i et tværfagligt samarbejde omkring børnenes udvikling og trivsel med 

sundhedsplejerske, PPR og resten af børnebyen. Hvis dit barn ønskes taget op i dette forum, sker det kun efter 

din tilladelse. 

 

Praktiske oplysninger 
Aula 

Børneby Nord har et kommunikationssystem, der hedder Aula, hvor fællesinformation bliver lagt på forsiden. 

Her er også mulighed for at kommunikere med din dagplejer i et sikkert system. Man kan komme på Aula via 

PC på www.aula.dk eller man kan downloade app’en til sin telefon. Ved begge metoder skal man bruge sit 

Nem-ID for at finde sit brugernavn og adgangskode.  

 

Barnevogne 

Når barnet kommer i dagpleje skal barnevogn med fluenet og regnslag medbringes. Der skal være madras, 

sengetøj og godkendt sele (Dansk varefakta nævn) i barnevognen. Hos nogle dagplejere kan barnevognene 

blive hele ugen, andre ønsker at du tager barnevognen med hjem til weekenden.  

 

Skiftetøj 

Børnene skal have mulighed for at lege inde såvel som ude. Derfor skal barnets have tøj med til al slags vejr. 

Tal med dagplejeren om det nødvendige tøj. 

 

Kost 

Børnene tilbydes sund og varieret kost i dagplejen. Børnene tilbydes morgenmad, hvis barnet møder før kl. 

07.30. Møder barnet senere forventer vi, at det har spist morgenmad hjemmefra. Børnene tilbydes 

formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Skal barnet have speciel kost, skal dette medbringes. 

 

Befordring af dagplejebørn 

Hvis dagplejeren ønsker at tage barnet med i egen bil, kan det kun ske med forældrenes skriftlige tilladelse - og 

kun hvis barnet anbringes i en godkendt autostol. Tilladelsen underskrives ved indmeldelse i dagplejen. 

 

Rygepolitik. 

Dagplejerens hjem er røgfrit i åbningstiden. Udenfor åbningstiden ryges der ikke i de lokaler, hvor børnene 

primært opholder sig i.  

 

Dyr i dagplejen 

Børn og dyr skal være adskilt i dagplejens åbningstiden.  

 

Medicin 

Som udgangspunkt må dagplejeren kun give medicin ved kronisk sygdom. I dette tilfælde skal der foreligge 

skriftlig vejledning fra lægen eller forældrene om, hvordan medicinen skal gives og hvornår. Der må kun gives 

medicin, som er ordineret til det enkelte barn. Som hovedregel gælder det, at når barnet er syg og har brug for 

medicin, er barnet for syg til at komme i dagpleje. 

 

Sygdom           

Er dit barn syg, kan det ikke modtages i dagplejen. Barnet er sygt, når det ikke kan følge den daglige rytme i 

dagplejehjemmet. Et sygt barn er ikke nødvendigvis et barn med feber. Mange børn har det slemt, når de er 

forkølede, og hvis du er i tvivl, så tal med din dagplejer. Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Se mere på 

www.sst.dk. Hvis dit barn ikke møder i dagplejen, skal du give besked.  

 

http://www.aula.dk/
http://www.sst.dk/


Forsikring  

I Norddjurs Kommune er det besluttet, at kommunen ikke har tegnet ulykkesforsikring for børn i kommunale 

institutioner. Vi opfordrer til, at I som forældre tegner en ulykkesforsikring på jeres barn.  

 

Dagplejerens sygdom 

Hvis din dagplejer bliver syg, kontaktes du af morgenvagten, vedrørende tilbud om gæsteplads. 

 

Kontaktoplysninger dagplejen i Børneby Nord 
 

Distriktsleder René Vestergaard Aakjær, tlf. 8959 4351, mobil: 5183 3836 

Mail: reaa@norddjurs.dk  

Viceleder Carsten Sommergreen, tlf. 89594344, mobil 2272 5354 

Mail: cass@norddjurs.dk  

 

Allingåbro og Ørsted  

Bruno Moldrup  

Dagpasningsleder for dagpleje, tlf. 8959 4346, mobil 2945 3540 

Mail: bm@norddjurs.dk  

 

Tina Krause Mouridsen 

Dagplejepædagog, tlf. 8959 4337, mobil 2537 2600 

Mail: tkm@norddjurs.dk  

 

Vivild 

Annette Sortkjær Brovall  

Dagtilbudsleder og dagplejepædagog, tlf. 8959 3086 mobil 5149 1533 

Mail: abb@norddjurs.dk  

 

Pladsanvisningen  

Dorthe Poulsen  Lotte Damhøj Lund 

Tlf. 8959 3041  Tlf. 8959 3175 

Mail: dp@norddjurs.dk   Mail: lolu@norddjurs.dk 

Pladsanvisningens telefontider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00 til 15.00, onsdag lukket, fredag kl. 10.00 

til 12.00 
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