
1973 Den kommunale dagpleje 

 

Den kommunale dagpleje for børn mellem 0 og 

3 år startede omkring 1973 i Hou. Den blev frem 

til 2016 udført af privatpersoner, som stillede 

deres private bolig til rådighed, og som blev 

ansat og aflønnet af kommunen.  

Karin Eskerod, der var dagplejemor i en 

årrække, fortæller:  

”Efter ansøgning fik man besøg af personale fra 

kommunen, som skulle danne sig et indtryk af 

personen og boligen inden ansættelse. Efter 

ansættelse kom man på et 14 dages 

grundkursus, som senere blev fulgt op af flere 

kurser.   

                                                    Tur til stranden. 1996 

 

Man blev ansat til at have 4 børn og havde til 

tider gæstebørn fra kollegaer ved sygdom og 

ferier. Arbejdstiden var 48 timer, og man skulle 

give morgenmad, formiddagsfrugt, frokost og 



eftermiddagsmad/frugt. Til start fik man leveret en grundpakke med legetøj, og en 

gang om året fik man tildelt et beløb til indkøb af supplering af legetøj, og så fik man 

også tildelt en ekstra affaldssæk til bleer (der kunne være mange).  

 

Et dagsforløb kunne se således 

ud. Børnene ankom løbende fra 

åbningstidspunktet, og der blev 

serveret morgenmad for dem, 

som ikke havde spist hjemmefra. 

Der var så leg i huset eller 

udenfor afhængig af vejret, og 

der blev så serveret frugt og 

drikkelse om formiddagen. 

Frokost kl. 12 og derefter blev 

der gjort klar til middagssøvn. 

Efter middagssøvnen blev der 

serveret boller/kage og frugt og 

derefter leg indtil afhentning.   

        Dagplejemødre med børn i haven. 1995                    

Der var fast møde af alle dagplejerne om onsdagen til fælles legestue i et lokale i 

byen i vinterperioden, medens man om sommeren på skift lagde have til det fælles 

møde. Ligeledes havde man også om sommeren en overnatning i den kommunale 

børnehave, som man lånte, når børnehaven var på tur. Børnene mødte ind om 

morgenen i børnehaven og var så der til næste dag om eftermiddagen til sædvanlig 

afhentning.  

En tradition var også en-dags tur til 

Tunø, hvor man lånte Tunø skole til 

opholdet og afhentningen var på havnen 

i Hou om aftenen, hvor der var stor 

gensynsglæde med børnene.  

 

Tunøtur. 2006 

 

                 Parat til tur til stranden. 2006 



Naturen blev også i dagligdagen brugt meget, flere af dagplejerne lavede aftaler om 

at mødes forskellige steder i byen, på stranden eller i skoven. Det var noget af et 

arbejde, når man skulle hjemmefra til møde i legestuen; der var fire der skulle i 

flyverdragt, hue og støvler, og så skulle man have mad og drikkelse med samt legetøj 

og bleer, så det kunne godt tage sin tid at blive klar til afgang med de mindste i 

klapvogn og de største, som skulle have fat i klapvognen.  

 

Snobrød på stranden. 1994 

Den tætte kontakt, der opstod mellem dagplejeren og barn samt dennes forældre, 

udviklede sig for mange til meget nære venskaber, der stadig består, selv efter der er 

gået rigtig mange år. ” 

Den sidste kommunale dagplejemor i Hou var Birgit Kruse, der gik på efterløn i 2016. 

Herefter kunne de 0-3-årige børn enten komme i børnehaven, hvor der blev oprettet 

6 pladser til de helt små, eller de kunne komme i det private børnehus 

”Sommerfuglen”.  

 

    Red. Karen Rasmussen.2019 
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• Skriftlig beretning forfattet af Karin og Thomas Eskerod fra 2019 – findes i arkivet 
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