Velkommen
til os i Kliplev

I Kliplev er vi en lille gruppe af dagplejere, der arbejder godt sammen om
vores fælles mål, som er en rolig, tryg og genkendelig legestue. Vi lægger
vægt på at skabe en god dag, der tilgodeser det enkelte barns behov.
Vi har legestue i børnehaven i Klippigården, Klostervang 46 Kliplev.
Vi er en gang ugentlig i legestuen om formiddagen, heraf er de 8 – 10 gange
på årsbasis heldagslegestue, hvilket vil sige, at vi så er der hele dagen.
Her laver vi aktiviteter, som tager udgangspunkt i de pædagogiske
lærerplaner og børnenes behov (som bl.a. sang, rim og remser, højtlæsning,
tegner, puslespil, udeliv/leg og hvad der ellers falder os ind).

Som dagplejere har vi hver vores kompetencer, men vi har et godt
samarbejde og supplerer hinanden godt. Derudover udvikler vi os løbende
gennem kurser og temadage.
I Kliplevgruppen er vi startet på et nyt tiltag, hvor vi cykler ned til Stubbæk og
besøger vores kollegaer i deres legestue, hvis det passer med børnegruppen.
Vi prioriterer et godt forældresamarbejde rigtig højt, og lægger vægt på, at
inddrage naturen og nærområdet.
Vores personlige profiler finder I på Dagplejens hjemmeside: www.aabenraadagplejen.dk
Fra 2015 har vi været certificeret som Naturdagplejere – Grønne Spirer.

Vi tilbyder:
 Dagplejere der arbejder med de pædagogiske læreplaner.
 En hverdag som er tilrettelagt ud fra børnenes behov, trivsel og
udvikling (motorik, sprog, fri leg osv.).
 4 faste børn + evt. gæstebarn, hvilket gør at vi har god tid til det enkelte
barn.
 Gæstepleje så man aldrig står uden pasning (i nærområdet).
 Samarbejde med børnehaven, hvilket skaber en glidende og tryg
overgang for barnet.
 Rummelighed og fleksibilitet.
 Samvær med en større gruppe børn i legestuen, som er en del af
børnehaven.
 Sund og varieret kost.
 Vi mødes på kryds og tværs af hinanden.
 Gymnastik i skolen/hallen. Hvor vi bl.a. synger, får stimuleret og styrket
vores motorik, samt opleve glæde ved fællesskabet.
 Plads til fri leg ude og inde.
 Naturoplevelser (vi cykler ud i naturen).
 Tid til ro og fordybelse.
 Sprogudvikling og socialt samvær.

Derudover har vi forskellige årsbestemte arrangementer såsom:
 Fastelavn (vi slår katten af tønden og synger i legestuen).
 Påskefrokost (som holdes i legestuen).
 Dagplejedag (vi markerer dagplejedagen i Kliplev).
 Udflugt (hvor vi slutter af med forældre/bedsteforældrekaffe).
 Julehygge i legestuen med forældrekaffe.
 Julegudstjeneste i kirken (vi synger og pynter juletræet imens præsten
fortæller).
 De små synger sammen (i samarbejde med børnehaven).
 Besøger dyrskuet i Aabenraa (hvor forældre og bedsteforældre er velkomne
til at deltage).
 Besøger brandstation, bondegård og lignende.

Venlig hilsen og på gensyn fra
Dagplejerne i Kliplev

