Velkommen
til os i Rødekro
Vi i Rødekro lægger stor vægt på værdierne;
tryghed, nærvær og omsorg for det enkelte barn.
Vi arbejder ud fra den lovbestemte styrkede pædagogiske læreplan
og tilrettelægger vores aktiviteter ud fra den. Aktiviteterne tilpasses
efter børnenes alder og udviklingstrin.

Det siger forældrene om os

Nære relationer til
den voksne og en lille
børnegruppe.

Trygge rammer i
hjemlige omgivelser.
Mere tid til det
enkelte barn
– mit barn får lov at være
præcis, den hun er.

Vi er områdemæssigt delt i tre grupper, og vi holder legestue fordelt
på tre lokaliteter . Vi har i grupperne også heldagslegestuer, som er
fordelt over hele året.
I legestuen møder børnene andre dagplejere og børn. Det er med til,
at børnene lærer at være i et større socialt fællesskab. Plus vi kender
hinanden, når børnene skal i gæstepleje.

I legestuen giver vi hinanden kollegial sparring, som handler om de
pædagogiske valg og aktiviteter, vi igangsætter. Vi får i legestuen også
tilsyn af dagplejekonsulenten.
I Rødekro har vi en gæstedagplejer, Lise Boisen , som kan tage vores
dagplejebørn i gæstedagpleje. I kan læse mere om Lise på dagplejens
hjemmeside www.aabenraa-dagplejen.dk. Lise besøger os i legestuer
og dagplejehjem, og vi besøger Lise, således kender Lise og børnene
hinanden.

Forældre og børn er altid velkommen til at besøge Lise og os dagplejere
i Rødekro, før børn skal i gæstedagpleje. Ring til os, så kan vi aftale dag
og tidspunkt.

Det siger forældrene om os
God information.

Mange lærerige
oplevelser i naturen.
Samarbejde.

I legestuerne lægger vi vægt på:
•
•
•
•
•

Fællesskab
Genkendelighed
Trygge, nysgerrige og
glade børn
Trivsel, læring, udvikling
og dannelse
Traditioner

Det siger forældrene om os

•
•
•
•
•
•

Plads til forskellighed
Kreativitet
Sange og sanglege
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Forældresamarbejde

Faste rutiner og
genkendelighed.

Kompetente
dagplejere.
Få børn og voksne at
forholde sig til ved opstart
i dagpleje.

Fælleskab med andre
dagplejere og deres børn.
God til at
fortælle hvordan mit
barn har haft det i dag.

Opfølgning på
børnenes udvikling.

Vi har fire fællesarrangementer om året, hvor alle
dagplejere og børn møder hinanden til hyggeligt
samvær.
Vores fællesarrangementer er:
• Dagplejens dag, 2. onsdag i maj
• Ringeridning i juni
• Midtby-festen i august
• Et efterår/vinter arrangement
Hver legestuegruppe har arrangementer såsom:
• Fastelavn
• Påske
• Sankt Hans
•
•
•

Sangens dag
Æble-uge
Julearrangement

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

Med venlig hilsen
Dagplejerne i Rødekro

