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PJECE TIL FORÆLDRE 

GÆSTEPLEJE I BØRNE-  
HUSET AGERHØNEN

BØRNEINSTITUTION 
Holluf Pile-Tingkær

BØRNEINSTITUTION 
Holluf Pile-Tingkær

Institutionslederen for Institution Holluf Pile-Tingkær og dagplejepæda-
gogen varetager det løbende pædagogiske tilsyn med gæsteplejen i 
Børnehuset Agerhønen. 

Dagplejen Syd,  
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.
Adm. tlf.: 6551 5870

Hvor ligger gæsteplejen, Børnehuset Agerhønen?
Rørhatten 1, 5220 Odense SØ, Tlf: 6375 7020.



GÆSTEPLEJEN
I BØRNEHUSET AGERHØNEN

Børnehuset Agerhønen er et børnehus med en vugge stuegruppe 
og en større børnehavegruppe, som er delt i 3 mindre grupper. 
Børnehuset har gæstepleje som en integreret del af vuggestuen, 
hvor der er plads til fire gæstebørn. Vuggestuen planlægger hver-
dagen og aktiviteterne, så der bliver taget mest mulig hensyn til 
både gæstebørnene og de faste vuggestuebørns behov.

Fordelen ved gæstepleje i Børnehuset Agerhønen er, at børnene 
oftere kommer samme sted, og at børn fra samme dagplejer så 
vidt muligt vil kunne følges ad i gæstepleje. Det tilgodeser i høj 
grad ønsket om stabile, trygge og genkendelige rammer for børn 
i gæstepleje.

Dertil kommer, at dit barn er garanteret plads i børnehaven.  
Gæsteplejen er dermed med til at sikre børnene en god og  
sammenhængende overgang til deres fremtidige børnehave.
Det er kun børn fra din dagplejers legestuegruppe, som kan få 
gæstepasning i Børnehuset Agerhønen.

Hvordan er hverdagen i gæsteplejen?
Gæsteplejen i Børnehuset Agerhønen vil gerne give børnene en 
god oplevelse. Dette sker blandt andet ved at skabe sammen-
hæng mellem den hverdag, børnene kender fra den faste dag-
pleje og hverdagen i gæsteplejen. Derfor har Børnehuset  
Agerhønen og Dagplejen Syd et tæt samarbejde, som eksempel-
vis betyder, at dagplejerne og børnehuset har et gensidigt samar-
bejde og dagplejen besøger vuggestuen så ofte det er muligt.

Børn og forældre er meget velkomne til at komme på besøg 
i gæsteplejen. Læs mere om Børnehuset Agerhønen på  
www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/holluf-pile-tingkaer

Hvornår får dit barn tilbudt plads i gæsteplejen?
Hvis dit barns faste dagplejer har planlagt fravær, giver dagplejeren
dig besked på forhånd, hvis dit barn skal i gæstepleje i Børnehuset
Agerhønen. Ved pludseligt opstået fravær hos dit barns faste dag-
plejer, bliver du kontaktet af morgenvagten i dagplejen den pågæld-
ende morgen, med tilbud om gæstepasning i gæsteplejen i Børne-
huset Agerhønen eller hos en anden dagplejer i dagplejen Syd.

Hvordan er åbningstiderne?
Gæsteplejen i Børnehuset Agerhønen har åbent  
mandag-fredag fra kl. 6.30-16.30. 

Gæsteplejen er lukket:
    3 dage før påske 

    Fredagen efter Kr. Himmelfart 

    Grundlovsdag 

    Ugerne 28, 29 og 30 

   5 dage ifm. jul og nytår.

Hvad skal dit barn medbringe?
    Madpakke til frokost og eftermiddagsmad + 1 stk. frugt

    Bleer, skiftetøj og gerne en barnevogn

    Overtøj, som passer til årstiden

    Gerne en lille ting, som giver dit barn tryghed. 

Børnehuset tilbyder morgenmad indtil kl. 7.30.

PÅ GENSYN I BØRNEHUSET AGERHØNEN


