Velkommen
til os i Felsted
Dagplejerne i Felsted mødes hver uge for at gå i heldagslegestue. Legestuen
foregår på Damms Gård, hvor I forældre afleverer og henter jeres barn.
Her lærer børnene at indgå i en større gruppe, få nye venner og tilegner sig
sociale kompetencer. Vi lægger stor vægt på, at børnene er trygge og trives,
og der er ro til at gro.
Vi planlægger aktiviteter ud fra temaerne i den styrkede pædagogiske
læreplan, hvor legen er i fokus. Ligeledes giver det mulighed for at inddele
børnene i mindre grupper – efter hvad de kan og har af behov, så det
enkelte barn tilgodeses.
Legestuen giver forældre og børn mulighed for at lære de andre dagplejere
at kende, hvilket gør det lettere, når det er nødvendigt at gøre brug af
gæstedagpleje.
Vi benytter ligeledes Damms Gård i vinterhalvåret til at arbejde med krop
og bevægelse, hvor vi er inspireret af vores projekt med ”Rend & Hop”.
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I Felsted legestue prioriterer vi værdier:
Faglighed
 Vi besidder forskellige kompetencer
 Vi gør brug af hinandens faglige viden og ressourcer
 Vi reflekterer over den pædagogiske praksis
 Vi er udviklende og nytænkende
 Vi dygtiggør os på kurser/uddannelser
Tryghed
 At børnene støttes i relationerne til børn/voksne
 At der er genkendelighed og faste rutiner
 At forældre altid er velkomne
Omsorg
 At vi har fokus på barnets basale behov
 At vi giver knus/kram og trøst
 At alle siger goddag/farvel, for at vise vi har set hinanden
 At børnene støttes i at drage omsorg for hinanden
 At børnene stimuleres sprogligt, motorisk og socialt.
 At vi voksne er anerkende og nærværende for at styrke børnenes selvværd

Vi tilbyder:









Cykelture i nærområdet, vi har alle ladcykler
Heldagslegestue
Tid og ro til fordybelse
Fordyber os i dansk kultur, traditioner og normer samtidig med at vi er
nysgerrige på andres i vores ligeværdige fællesskab
Åbent og ærligt forældresamarbejde
Genkendelighed og faste rutiner
Samarbejde med byens to børnehaver
Plads til nysgerrighed, nærvær og omsorg

Vi har forskellige arrangementer såsom:









Dagplejedag med tema
Sangens dag
Biblioteks arrangementer
Oplevelser i – og med nature
Sommerfester i byens to børnehaver
Motorik dage
Ture ud af huset og oplevelser i nærområdet
Deltagelse i den årlige byfest

Vi har deltaget i flg. certificeringer, forskningsprojekter og kurser:








Førstehjælp med løbende opfølgning
Grønne Spirer, Friluftsrådet
Vi lærer sprog i dagplejen og vuggestuer
Motorikforløbet ”Rend og Hop med Ida”, Danmarks Idrætsforbund
VækstModellen – Vejen til den gode samtale, MG Udvikling
Tumlingeyoga
Den styrkede pædagogiske læreplan

Venlig hilsen og på gensyn fra
Dagplejerne i Felsted

