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Velkommen 

Dit barn skal nu starte i dagpleje hos en af dagplejerne i Dagtilbud Østbirk. Vi vil 

gerne give dig og dit barn den bedst mulige start på dagplejelivet. Vi har derfor 

forsøgt at samle de mest basale oplysninger om dagplejen, og hvordan den fungerer i 

praksis. Vi håber, det kan giver dig en indsigt i dagplejelivet.  

 
Dagtilbud Østbirk  
Dagtilbud Østbirk er en af Horsens Kommunes 18 dagtilbud.  

 
Dagtilbud Østbirk består af 3 afdelinger:  

Børnehuset med vuggestue og børnehave fra 0-6 år  
Skovhuset med vuggestue og børnehave med børn fra 0-6 år  
Dagplejen med børn fra 0-2 år.  

 
Vi har i alt ca. 200 årsbørn. 

 
Ledelse og administration 

I Dagtilbud Østbirk består ledelsesteamet af: 

Assisterende leder 

Kristina Kaas  
Tlf. 30 16 71 91 
@: krka@horsens.dk 

 

Dagtilbud leder  

Gitte Werborg  
Tlf. 3067 4043 
@: buigw@horsens.dk 

 
 

Gitte og Kristina anviser børn, leder dagplejerne og fører pædagogisk og 

sikkerhedsmæssigt tilsyn i dagplejen. I er altid velkomne til at kontakte os. 

Administration Dagtilbud Østbirk: 76 29 41 06 

 

Sparring til dagplejen 

Maria er pædagogisk sparringspartner i dagplejen. Hun kommer både hos den enkelt 

dagplejer og i legestue. Maria’s opgave er bl.a. at vejlede og sparre med dagplejerne i 

forhold til børnene trivsel og udvikling, pædagogiske indsatser og arbejdet med de 

pædagogiske læreplaner.                                                                                                 

I er velkommen til at kontakte Maria, hvis I har behov for sparring. 

Pædagog 

Maria M. Bøgestrand 
Tlf:   7629 4106 
@: mamb@horsens.dk 
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Bestyrelsen  
Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter, samt 2 

medarbejderrepræsentanter, og 2 suppleanter.  
Som udgangspunkt afholdes der 5-7 bestyrelsesmøder årligt.  
Valg til bestyrelsen finder sted en gang om året i juni måned. Dette kombineret med 

forældremøde om den pædagogiske hverdag.  
Bestyrelsens opgave er, at fastsætte principper for institutionens arbejde samt 

institutionens samlede budget. Desuden har bestyrelsen indstillingsret ved 
fastansættelse af pædagogisk personale i dagtilbuddet.  
Bestyrelsen inddrages ligeledes i udarbejdelsen, evalueringen samt opfølgningen af de 

pædagogiske læreplaner.  
Oplysninger om den nuværende bestyrelse kan I finde på DayCare.  

 
 
I Dagtilbud Østbirk er vores kerneopgave: 

”Vi vil sammen med børnene skabe en hverdag med nysgerrighed og glæde ved at 
lære. Hvor børnene udvikler evner og mod til aktivt at indgå i fællesskabet og 

derigennem lære om sig selv og andre”  
 
 

Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

 Alle børn vil gerne lykkes 
 Børn gør det rigtige – hvis de kan og ved hvordan 

 Børn udvikler sig – med de voksnes hjælp, kommer de længere 
 Alle børns styrker og kompetencer skal anerkendes, og hvert udviklingstrin har 

værdi i sig selv. 
 Vi ser børnene som ”medspillere” og finder løsninger vi er enige om. 

 

 
Pædagogiske læreplaner:  

Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tager udgangspunkt i Dagtilbudslovens §7.  
Vi arbejder med ovenstående i forbindelse med børnenes leg, hverdagsrutiner og 
pædagogiske aktiviteter. 

Læs vores Pædagogiske læreplan på Dagtilbud Østbirks hjemmeside. 
 

Børnenes trivsel  

For at sikre trivsel for det enkelte barn og hele børnegruppen, vil børnene møde:  

 Nærværende dagplejere.  

 Anerkendende dagplejer, som ser, hører, forstår og tager barnet alvorligt.  
 Dagplejere, der taler med barnet.  
 Dagplejere, der skaber gode relationer såvel mellem barn/barn og barn/ 

voksen.  
 Dagplejere, der drager omsorg og er assisterende, når der er behov.  

 Krav man magter, så man får følelsen af at mestre. 
 En varieret dag med strukturerede rammer.  
 Alders– og udviklingssvarende aktiviteter.  
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Sprog  

I det pædagogiske arbejde har vi særlig fokus på børnenes sproglige udvikling. 

Udover en generel opmærksomhed på sproglig stimulering fra dagplejernes side, er vi 

optaget af at inddrage og involvere forældrene i barnets sprogudvikling.  

 

Opstart i dagplejen 

Når dit barn starter i dagplejen, åbner der sig en stor ny verden fuld af mange nye 

indtryk, nye voksne og børn, og det kan virke overvældende. En god start er en 

forudsætning for, at jeres barn hurtigt føler sig tryg, og bliver glad for at gå i 

dagpleje. Derfor vil vi opfordre jer til, at barnet får nogle korte dage i den første uge. 

Mange børn har ofte glæde af faste rutiner, når det afleveres. Sammen med dit barns 

dagplejer, kan du planlægge, hvordan opstarten vil være bedst for netop dit barn.  

 

Det skal I medbringe i dagplejen 

Dagplejeren er så vidt muligt ude hver dag og derfor skal dit barn have tøj/overtøj og 

sko/støvler med, der passer til vind og vejr. Om sommeren, forventer vi, at du smører 

dit barn i solcreme om morgenen inden det afleveres i dagplejen.                                                

For at sikre dit barn den bedst mulige dag, har det stor betydning, at dit barn hver 

dag har følgende ting til rådighed hos dagplejeren:  

 

 Overtøj efter vejret (Flyverdragt/regntøj/sommerjakke/termotøj). Sko eller 

støvler efter vejret.  

 1-2 sæt skiftetøj (undertøj/body, strømper, bukser, bluse) 

 Bleer 

 Tæppe eller dyne, hvis dit barn sover i løbet af dagen. 

 Sut og evt. sovedyr 

 Barnevogn med fluenet, åndbart regnslag og godkendt barnevognssele. 

 Solhat og solcreme 

 Specialkost eller modermælkserstatning, hvis dit barn har behov for det.  

Det samme skal medbringes, hvis dit barn skal i gæstepleje eller legestue. 

 

Kostpolitik  

Børnene får sund og nærende kost der er 75% økologisk. Vi vil sammen med jer 

forældre bidrage til, at børnene udvikler sunde kostvaner, da sund og varieret kost 

kan forebygge livsstilsrelaterede sygdomme. De madvaner, børnene får nu - vil de 

føre med sig senere i livet. Maden er varieret, så den pirrer til alle sanser og børnenes 

madmod. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger og retningslinjer for sund mad, 

samt Horsens kommunes mad– og måltidspolitik.  
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Fødselsdage  

At fylde år er en stor ting, og vi vil i Dagtilbud Østbirk gerne være med til at fejre den 

sammen med jeres barn. Vi ønsker at skabe en fødselsdagskultur, hvor fødselaren 

fejres med sjove lege, fødselsdagssang og hurra-råb. Børnene må ikke medbringe 

fødevarer hjemmefra. Aftal med dagplejeren hvordan fødselsdagen fejres. 

 

Sove  

Gode sovevaner ser vi som noget vigtigt og betydningsfuldt, da det er forudsætningen 

for, at barnet kan fungere optimalt i hverdagen. Hvis barnet ikke er udsovet, påvirker 

det barnets trivsel, humør samt barnets generelle udvikling. Faste soverytmer ugens 

7 dage, er et godt fundament for at være udhvilet. 

Det er godt for jeres barn, at I lære det at falde i søvn i en barnevogn, der holder 

stille, inden barnet skal starte i dagpleje. 

 

Hverdags rutiner 

En vigtigt forudsætning for børnenes læring, er at der er forudsigelighed og struktur 

på dagen. Vi har fokus på at give tid til læring i hverdagsrutinerne. Dette ved 

selvhjulpenhed i garderoben, på badeværelset, ved spisning og i overgange fra et til 

noget andet. 

 

Leg og aktiviteter.  

Vi mener, der i hverdagen skal være en balance mellem aktiviteter og barnets 

mulighed for at lege.  

Vi vil sikre tid til fordybelse i såvel legen som aktiviteterne. Det er ikke mængden af 

aktiviteter barnet deltager i, der er vigtig for barnets udvikling, men derimod barnets 

individuelle behov og mulighed for fordybelse. 

 

Heldags legestue 

I Dagtilbud Østbirk har vi heldags legestue i Børnehuset, Grundtvigsvej 11.  

Dagplejerne er delt op i grupper, og hver dagplejer har en fast ugedag, hvor hun er i 

legestuen. Formålet med legestuen er, at børnene mødes i større fællesskaber. Her 

kan de møde flere jævnaldrende børn og nye legerelationer kan skabes. Samtidig 

lærer børnene forskellige dagplejere at kende. 

I legestuen arbejder dagplejerne sammen om de pædagogiske læreplaner. Legestuen 

har for dit barn samme åbningstid, som hjemme hos dagplejeren. 

Når dit barn skal i legestue, skal du aflevere og hente dit barn i legestuen.  

 

Dagplejer er syg/rask - morgentelefon 

Ved en dagplejers sygemelding bliver I som forældre kontaktet af 
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gruppekoordinatoren, Anette Mortensen. Hun tilbyder en gæstepleje til dit barn. Hvis 

gruppekoordinatoren ikke kan komme i kontakt med jer forældre, indtales der besked 

på mobilsvarer. Husk derfor altid at aflytte din telefonsvarer inden du går 

hjemmefra. 

Når dagplejeren er rask igen, får forældrene besked gennem gæsteplejen. Bruger 

barnet ikke gæsteplejen, kontakter gruppekoordinatoren forældrene og giver besked 

om raskmeldingen. 

Som nævnt ovenfor, vil vi i forbindelse med dagplejers sygdom, men også ferie og 

afspadsering, bestræbe os på at finde den bedste løsning for dit barn, når der skal 

findes en gæstepleje. Det kan være som 5. barn, ved en af de øvrige dagplejere, eller 

hos en dagplejer, der har en ledig plads. Vi må dog erkende, at vi kan blive så presset 

på pladser i dagplejen, at vi kan blive nødt til at gæsteplacere børn i vuggestuen. 

Vi har i samarbejde med Bestyrelsen besluttet, at gæstepasningen som udgangspunkt 

skal foregå i dagplejen. Dette for at sikre kvaliteten i både dagplejen og vuggestuen. 

Du kan som forældre hjælpe os ved: 

 At registrere dit barn fri i DayCare, når I holder ferie eller tager en fridag 

 At registrere dit barn syg i DayCare, lige så snart du ved det og hvis muligt 
forventet varighed. 

 At tage telefonen eller ringe hurtigt tilbage, når Anette Mortensen, vores 
gruppekoordinator, ringer til dig om morgenen for at gæsteplacere dit barn. 

 Læg evt. telefonnummeret i din telefon, så ved du hvem der ringer 2030 1616. 
 

Sygdom/syge børn  

Dagplejen er ikke et godt sted for syge børn. Raske børn kan være deltagende i den 

daglige rytme, inklusiv leg på legepladsen og deltagelse i ture ud af huset. Er barnet 

utilpas og syg skal det blive hjemme til det er helt rask.  

Vi har erfaringer for at børn der kommer for hurtigt afsted efter sygdom, let bliver 

syge igen og smitter andre børn og vi voksne. 

 

Ferie/fridage  
Meddel på DayCare, hvis dit barn holder fri.  

I forbindelse med skolernes ferie, vil du blive spurgt om dit barn kommer eller holder 
fri.  
Vores erfaring er, der er flere børn der holder ferie i disse perioder.  Vi planlægger 

personalets ferie i de perioder hvor der er få børn, dermed kan hele personalet være 
på arbejde, når alle børn er her. 

 
 

Feriepasning/sampasning  
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, de 3 sidste hele uger i juli måned, samt dagene 
omkring jul og nytår, tilbydes sampasning til børn, hvis forældre skal på arbejde eller i 

skole.  
Sampasningen sker i et samarbejde med Dagtilbud Lund, Nim, Brædstrup og Østbirk.  
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Grundlovsdag d. 5. juni og juleaftensdag d. 24. december er lukkedage uden 
mulighed for pasning. 

 
 
Information  

Information fra os, vil du kunne finde på DayCare. Her udsendes ferietilmelding, 
information fra ledelsen, indbydelse til forældremøder m.m. Vi forventer du altid 

holder dig opdateret.  
Via DayCare kan du skrive beskeder til dagplejen, dog ikke af personfølsom karakter, 
da systemet er åbent for alle.  

Det er meget vigtigt, at I løbende opdaterer kontaktoplysninger m.m. på DayCare, så 
vi kan få fat på jer, hvis behovet opstår. Her skal du også tilkendegive, om vi må 

anvende foto af dit barn i forskellige sammenhænge.  
 
 

Forældresamarbejde  
Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem dagplejen og jer forældre. Vi kan ved 

fælles hjælp, støtte jeres barns læring og trivsel. 

Vi ved, at I som forældre er eksperter, når det drejer sig om jeres barn. Derfor er det 

vigtigt vi løbende er i dialog om jeres barns udvikling og deltagelse i fællesskabet. 

Vi vil altid gerne snakke med jer, det er dog vigtigt at vi hjælper hinanden med at 

sikre, det ikke foregår hen over hovederne på børnene. 

 

Samarbejdspartnere  

Vi samarbejder med lokalområdet, Østbirk skole, psykolog, tale/hørekonsulent og 

ergoterapeut, samt sundhedsplejen.  

 

Forsikring  

Horsens Kommune har ingen ulykkesforsikring for børnene, hvorfor vi anbefaler, at I 

selv tegner en.  

 

Ulykker  

Hvis dit barn kommer til skade, vil vi straks kontakte jer. Dette med henblik på en 

vurdering af omfanget og om barnet skal hentes for at komme til læge, på skadestuen 

eller blive i dagplejen.  

 

Afslutningsvis  

Vi håber, denne folder har givet Jer et indblik i dagplejens hverdag, vores pædagogik 

og andre nyttige oplysninger. I er altid velkomne til at henvende jer med spørgsmål 

eller lignende.  

Vi glæder os til at være en del af dit barns dagplejeliv, og glæder os til et godt 

samarbejde med jer. 
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Med venlig hilsen 

Dagplejer og ledelse 

Dagtilbud Østbirk 
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Day-Care 

Velkommen i dagplejen er også velkommen til DayCare. Om morgenen tjekker 

dagplejeren dit barn ind når I kommer, samt spørger til hvornår du forventer at 

hente dit barn. Dette tidspunkt er blot vejledende og skal bruges som rettesnor for 

dagplejeren. Ligeledes tjekkes dit barn ud, når I går hjem. Du skal give besked hvis 

der er andre, der henter dit barn.   

Det er vigtigt du altid sørger for at opdatere jeres kontaktoplysninger og 

tilkendegiver om jeres barn må fotograferes.  

Det er vigtigt for dagplejerens planlægning af dagen, at du giver besked på DayCare 

APP’en, hvis dit barn holder fri, feriedage, eller er syg. 

Forældre-nyt fra ledelsen, vil også kunne findes på DayCare. 

Der er sammen med denne pjece, vedlagt en særskilt pjece om Day-Care, hvor du 

får vejledning til, hvordan du kommer på appen.  

 


