Velkommen
til os i Stubbæk
Vi er en bred vifte af erfarne dagplejere, som hyppigt mødes i legestuen, på
legepladser, kondistien og hos hinanden for at skabe tryghed og sociale
relationer for børnene.
Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer for at sikre, at vi kommer omkring
HELE barnets udvikling. Derfor arbejder alle i gruppen med de samme ting
nogle måneder ad gangen.
På Vestergade 24 har vi en fantastisk dejlig legestue. Her mødes vi på kryds
og tværs ud fra en rullende mødeplan. På den måde lærer børnene både
hinanden og de andre dagplejere at kende under trygge forhold.
I legestuen laver vi bl.a. maddage, musik, kreative ting, arbejder med sprog,
fri leg i større gruppe både inde og ude, hvor vi har en stor dejlig lukket
legeplads med alderssvarende udfordringer.
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Vi tilbyder:
 At besøge børnehaven for at medvirke til en god overgang.
 At udnytte nærområdet ved f.eks. fodre ænder, kigge på heste, gå
på kondisti og legepladser og få besøg af forårslam.
 At besøge hinanden, når børnene skal i gæstepleje.
 At sørge for en sund og varieret kost efter kommunens kostpolitik.
 At samarbejde med kommunens dagpleje konsulenter,
fysioterapeuter og tal/hørekonsulenter ved behov.
 At bestræbe os på samme gæsteplejeplads.
 At bruge refleksveste ved behov.
 Fleksible åbningstider.
 Christianiacykel i gruppen.
 Små børnegrupper under hjemlige forhold med fokus på især
nærvær, tryghed og omsorg.
 Desuden lægger vi stor vægt på sikkerhed. Der laves f.eks.
sikkerhedstjek én gang årligt både ude og inde i dagplejehjemmene
og legestuen.

Mette

Vi har forskellige
arrangementer såsom:











Fastelavn
Dagplejensdag
Sommer I by
Skt. Hans
Julegudstjeneste
Jule arrangement
Æblets dag
Sangens dag
Koloni (uden overnatning)
Påske arrangement

Certificeringer / kurser:
 Grønne Spire
Naturdagplejere 2016 og
2017
 Mortorikkurser Rend og Hop
2017
 Sprog med ekstra indsats i
2017-2018

Venlig hilsen og på gensyn fra
Dagplejerne i Stubbæk

