
 

 

 

Velkommen  
til os i Varnæs/Bovrup/Felsted 

 
 
  

I Dagplejen i Varnæs-Bovrup-Felsted mødes alle dagplejere hver tirsdag i 
heldagslegestue. Det vil sige, at man afleverer og henter sit barn i legestuen.  
 
Vores legestue ligger i Børnehaven Regnbuens kælder, hvor vi har to store dejlige 
lokaler.  
 
Det betyder meget for os at være i legestuen hele dagen. Det giver ro, tid til leg og 
fordybelse.  
 
Vi gør meget ud af, at alle børn og dagplejere lærer hinanden godt at kende. Det er 
en stor fordel, når børnene skal i gæstepleje, at børnene er trygge ved alle dagplejere 
og kender de andre børn fra legestuen. 
 
Vi arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan, som er en beskrivelse af 
dagplejens mål for læring, leg og aktiviteter og ud fra VækstModellen, hvor vi har 
fokus på det gode, det positive og det der fungerer. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vi tilbyder:  

 

 En god, sjov og lærerig hverdag i trygge velkendte omgivelser 

 Faste genkendelige rutiner for børnene 

 Ro, nærvær og tid til fordybelse 

 Tryghed, sammenhold og fællesskab 

 Spændende og lærerige aktiviteter 

 Leg, bevægelse og motorik i gymnastiksal og på sportspladsen 

 Plads til fri leg både inde og ude 

 Godt forældresamarbejde 

 Godt samarbejde med Børnehaven Regnbuen 

 Vi tilbyder gæstepleje, besøg og indkøring i Børnehaven Regnbuen 

Tenna 

Susanne 

Birgit 

Lone 

Lis 

Lykke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdier i legestuen 
I Dagplejen i Varnæs-Bovrup-Felsted lægger vi stor vægt på værdierne: 

 Trivsel 

 Faglighed 

 Ærlighed 
 
Trivsel 
Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og har en god hverdag med faste rutiner i 
kendte omgivelser. Vi deler børnene op i mindre grupper for at skabe ro og 
tryghed, men også for at skabe muligheder for at børnene kan danne nye 
relationer med de andre børn.  
 
Vi ønsker at give børnene de bedste muligheder for udvikling og læring. Al læring 
foregår naturligvis igennem leg i et socialt samspil med de andre børn og 
dagplejere.  
 
Faglighed 
I Dagplejen i Varnæs-Bovrup-Felsted lægger vi stor vægt på at være faglig dygtige. 
Vi deltager i Dagplejens kurser og temaaftner for hele tiden at dygtiggøre os.  
 
Vi har deltaget i to pædagogisk sparringsforløb, hvor vi har arbejdet med kollegial 
sparring. Vi har fået arbejdsredskaber og metoder, som vi bruger i vores sparring 
med hinanden til middag, hver gang vi er i legestue. 
Vi er løbende på kurser i VækstModellen som er et dialogredskab – Vejen til den 
gode samtale. 
 
Ærlighed 
Vi lægger stor vægt på, at vi kan være ærlige overfor hinanden både kollegaer i 
mellem og med jer forældre. Vi ønsker, at vi sammen med jer kan have et åbent og 
ærligt samarbejde omkring jeres barn.   



 

 

 

 

Dagplejeforældrene siger sådan om os: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen og på gensyn fra 

Dagplejerne i Varnæs/Bovrup/Felsted 
 

Vi har forskellige  
arrangementer såsom: 
 

 Fastelavn 

 Påskehygge 

 Dagplejedag 

 Ringridning 

 Båldag 

 Bedsteforældredag 

 Sangens Dag 

 Juleafslutning 

Certificeringer / kurser: 
 

 Grønne Spirer i 2015 & 2016 

 Rend & Hop med Ida – 
motorik project 

 VækstModel – Vejen til den 
gode samtale 

 Sprogprojektet – Vi lærer 
sprog 

 Førstehjælp til spædbørn og 
børn generelt 

 Tumlinge Yoga 

Børnene 
kender alle 
dagplejere 

Faglig dygtige 
dagplejere 

Der er et mål, 
med det I 
laver. 

Dejligt at man 
kender alle 

dagplejere bl.a. 
fra gæstepleje 

og legestue 

Der er et godt 
samarbejde 

Der er et stort 
engagement 

Fællesskab og 
sammenhold i 
hele gruppen 

Giver vores børn 
udfordringer 

Empatiske 
dagplejere 

Trygge rammer 

Nærhed 

Man er altid 
godt informeret 

Plads til 
forskellighed 

Godt samarbejde 
med børnehaven 

Nem overgang 
fra dagpleje til 

børnehave 


