
 

Velkommen til 

GÆSTEHUSET 
i 

Storkeredens 

Børnehus 
Ågade 30, Kjellerup 

Praktisk information 

 

Dagplejens Gæstehus har til huse i Storkere-

dens Børnehus, Ågade 30,  

8620 Kjellerup. 

 

Gæstehuset kan i åbningstiden kontaktes på 

telefon nr.  

 

2168 8709 

 

Møder jeres barn ikke op pga. fridag, sygdom 

eller lign. skal I ringe på ovenstående nr. 

 

Gæstehusets åbningstid 

Som udgangspunkt må I benytte følgende  

åbningstid  

 

Man.- tors.: 6.30-16.30 

Fredag: 6.30-15.30 

I må naturligvis altid benytte det antal timer 

I har hos jeres faste dagplejer.  

Dersom I har behov for anden åbningstid, må 

I, efter aftale med jeres dagplejer, benytte 

jeres faste dagplejers åbningstid. 

Vi er: 

 Et ”gæstehus” med plads til 10 børn 

 3 dagplejere, der dækker  

åbningstiden i Gæstehuset 

 Et tilbud til jer, når jeres dagplejer 

holder ferie, er på kursus eller er  

sygemeldt 

 Et gæstehus der har fokus på  

tryghed, nærhed og udvikling  

 Et tilbud der samarbejder med  

personalet i Storkeredens Børnehus  

 Et tilbud, der benytter  

institutionens faciliteter, bl.a. lege-

plads og rytmikværksted 



Vi vil: 

 Skabe et trygt og nærværende miljø 

for børnene 

 Gennem leg og aktiviteter, skabe tid til 

fordybelse både inde og ude 

 Læse, synge og danse  

 Støtte venskaber og skabe små udvik-

lings- og læringsmiljøer  

 

Vi tilbyder: 

 Fuldkostordning, - dvs. morgenmad, 

formiddagsmad, frokost og eftermid-

dagsmad 

 Dersom dit barn har behov for special-

kost, skal I selv medbringe dette. 

 

I skal altid medbringe: 

 Sengetøj (der er mulighed for at låne  

barnevogn og sele) 

 Sut og evt. sovebamse 

 Bleer 

 Skiftetøj og tøj til at sove i 

 Praktisk tøj til al slags vejr 

 Hjemmesko  

 Evt. sutteflaske  

Telefonnr. på barnet 

I barnets taske beder vi om at der altid fo-

refindes telefonnummer på forældre eller 

anden relevant person, der kan kontaktes ved 

sygdom el. lign. 

 

Tilsyn 

 Det overordnede tilsyn varetages i 

samarbejde mellem dagplejen og insti-

tutionen.  

 Den daglige leder og den pædagogiske 

leder samarbejder i øvrigt om det en-

kelte, når der er behov for det 

 Det personalemæssige ansvar vareta-

ges af Bebbe Lindeskov Jensen, daglig 

leder af Storkeredens Børnehus. 

Træffes på 2910 8917 eller på mail-

adressen:  

         beli@silkeborg.dk  

 

Navn i tøj og sko 

For at vi og I nemmere skal kunne finde 

frem til hvilke børn der skal have hvilke 

sko mv på, vil vi opfordre jer til at skri-

ve navn på barnets tøj og sko 

 

Gæstehusets ansatte 

 

 

 

Gitte Weber Carlsen 

 

 

 

Connie Christensen 

 

 

 

 

 

Britt Ø. Jonassen       

 

 

 

 

mailto:bebbelindeskov.jensen@silkeborg.dk

