Velkommen
til os i Kongehøjdistriktet
Brundlund- og Rugkobbelgruppen
Adresse: Klinkbjerg 34

Vi dagplejere i Aabenraa lægger stor vægt på nærvær, tryghed og omsorg for det
enkelte barn. Vi arbejder ud fra den lovbestemte styrkende pædagogiske læreplan
og laver vores aktiviteter ud fra den, som er tilpasset børnenes alder og udvikling.
Vores styrke er hver vores personlige kompetencer og give børnene en lærerig
hverdag og være en del af et større fællesskab, samt skabe et godt
forældresamarbejde.
Med naturen rundt omkring os, har vi det perfekte læringsmiljø, som styrker og
udvikler børn. Med skov, strand, legepladser mm., bringer vores motorbarnevogne
og ladcykler os vidt omkring i nærmiljøet og hos hinanden.
Vi er områdemæssigt opdelt i to grupper og deler fælles legestue på Klinkbjerg 34,
hvor hver gruppe holder heldagslegestue hele året. I legestuen giver vi hinanden
kollegialsparring via VækstModellen. Dette kan være om pædagogiske emner og
aktiviteter, som ny læring.
Vi samarbejder og hjælper hinanden med gæsteplejen og sørger for at
gæstedagplejen er godt klædt på til at modtage ”jeres barn” ved besøg i hinandens
hjem/have.

Alice
Anne Marie
Bettina

Christiane
Gitte

I legestuen lægger vi vægt på:









Fællesskab
Kreativitet
De 6 temaer fra den styrkende pædagogiske læreplan
Fejre traditioner
Styrke de sociale fællesskaber
Sange, sanglege og bevægelseslege
Forældresamarbejde
Plads til forskelligheder

Vores fælles arrangementer er:







Dagplejens dag
Fastelavn
Sommer i by
Dyrskur
Bedsteforældre- og forældre kaffe
Julefest

Hver legestuegruppe har arrangementer såsom:






Påske
Sankt hans
Æblefest
Sommerfest med forældre
Motionsløb

Vivian

Lone
Marianne

May-Britt

Marion

Dorte

Dorthe
Jette

Linda

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











Førstehjælp med løbende opfølgning
Grønne Spirer, Friluftsrådet
Vi lærer sprog
Rend og hop med Ida (motorik)
Vækstmodel, vejen til den gode samtale, MG udvikling
Tumlingeyoga
Den styrkende pædagogiske læreplan
Grundforløb som dagplejer
Erfarende dagplejer
En chance i livet, forskningsprojekt

Venlig hilsen og på gensyn fra
Dagplejerne i Kongehøj distriktet
Brundlund- og Rugkobbelgruppen

