Anja og Dan´s private pasningsordning, er et tilbud med
kommunalt tilskud -Vi kan tilbyde en pasning, hvor udelivet
prioriteres højt. Der satses på gode naturoplevelser, samt at
barnet deltager i almindelige gøremål i et ikke-ryger hjem,
hvor pasningen varetages af både en kvinde og en mand.
Det, at vi er to om pasningen, giver os mulighed for at alders
opdele børnegruppen, så specielt de ældste kan få nogle
oplevelser, de ellers ville være mere eller mindre afskåret fra.

Forældrebetaling
Der betales månedsvis forud i 12 måneder.

Åbningstider
Daglige åbningstid er fra kl. 06.30-16.15,-fredag dog til kl. 15.00
Lukket søn og helligdage.

Plejetid

Forsikring
Hvis dit barns legetøj eller andet går i stykker eller forsvinder
har dagplejen ingen erstatningspligt.
Hvis dit barn forvolder skade på sig selv eller andre børn, er det
din egen ansvars- og ulykkesforsikring der skal dække.
Tjek at du har en ulykkesforsikring på dit barn.

Tavshedspligt
Vi har tavshedspligt, både hvad angår forhold der gælder barnet
og forældrenes private forhold.

Praktiske oplysninger
Der vil være tilsyn fra de kommuner vi passer børn fra.
Der ydes søskenderabat.
Der er ikke mulighed for hel eller delvis friplads.
Barnet vil aldrig blive sendt i gæstedagpleje et andet sted.

Vi tilbyder heltidspladser, max. 48 timer pr. uge
Det ugentlige timetal må ikke overskrides.
Mødetiden er det tidspunkt hvor barn og forældre kommer ind af
døren og afhentningstidspunket er hvor barn og forældre går ud
af døren.
Giv os besked hvis andre henter barnet.
Syge- og helligdage beregnes for normale antal timer pr. dag
og kan ikke anvendes på de øvrige dage.
Når banet er afhentet - gælder det for hele dagen

Kost
Morgenmad serveres i dagplejen til kl. 9.00.
Barnet får frokost med mælk.
Specialkost (allergi- og babymad) skal medbringes hjemmefra.
Barnet vil få en sund og varieret kost.
Der vil være to ugentlige varme maddage.
Vi er af den opfattelse, at det er godt at holde fast i de gode gamle
traditioner. Derfor serverer vi blandt andet mortensand,
julefrokost, påskefrokost for børnene.

Huskeseddel
Det er vigtigt at barnet har skiftetøj med der er tilpasset vejrforholdene og som må blive snavset.
Medbring bleer, undertøj og fodtøj til aktiviteter ude og inde.
Sæt navn i tøj, sko og støvler.
Incl.i prisen er: Engangs-vaskeklude, lommetørklæder, creme
til kinder og hale, samt poser til snavsetøj.
Vi vil gerne at der fast ligger en sut hos os og en en i skiftetøjskassen / -taske.

Bemærk!!
Afhentning/aflevering af barnevogne m.v. skal ske indenfor
vores daglige åbningstid, hvis ikke andet er aftalt.
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Børn fra 0 - 3 år

Sønderborg

Afbud / Sygdom
Der skal gives besked, hvis dit barn holder en fridag eller er
fraværende p.g.a. sygdom. Vi kan ikke modtage et sygt barn,
dels på grund af smitte fare, men også fordi vi ikke kan give
barnet den ekstra omsorg det har brug for. Barnet skal kunne
følge en almindelig dagplejedag.
HUSK AT RASKMELDE BARNET FØR DET MØDER IGEN.

Medicin
Gives i nødstilfælde - og kun hvis det er lægeordineret.
Ved mæslinger, fåresyge, skoldkopper, skarlagensfeberog røde
hunde må barnet komme i dagpleje, når det er feberfrit og udslet,
hævelse eller sår er forsvundet.
Hvis barnet har diarré kan det p.g.a. stor smitterisiko ikke
modtages i dagplejen.
Ved øjenbetændelse kan barnet modtages når det er i behandling

Anja og Dan Benkjer
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