
 

Velkommen  

til os i Syd 

 

 

Vi dagplejere i syd dækker området fra Kollund og tværs over  

til Frøslev. Vi er i grupper af 4-5 dagplejere, som mødes. 

 

Vi arbejder meget med relationer, børn og voksne imellem. For os  

er det vigtig at alle børn og dagplejere lærer hinanden at kende.  

Det er en stor fordel når børnene skal i gæstepleje, at de er trygge  

ved alle dagplejere, og kender de andre børn. 

Vi arbejder ud fra  Den styrkede pædagogiske læreplan , med fokus  

på lege, læring, dannelse og fællesskaber i et trygt læringsmiljø. 

Aktiviteterne vi laver, tilrettelægges efter børnenes alder og  

udviklingstrin. 

Forældre og børn er altid velkommen til at besøge deres  

gæstedagplejer, inden de skal derhen. I får kontaktoplysninger ved  

jeres egen dagplejer. 

Det siger forældrene om os 

Dejligt med hverdags - 
billeder og små historier  

fra barnets dag 
Tid til at  

kommunikere med  
barnet i børnehøjde 

Sunde værdier 

 

Altid aflevere og  
afhente ved samme  

dagplejer 



 

  

Det siger forældrene om os 

Venskaber 

Forudsigelighed  
og genkendelighed 

Mere ro i dagplejen 

Vi arbejder ud fra værdierne: 

•  Nærvær og omsorg, med tid til det enkelte barn 

•  Genkendelighed med faste rutiner 

•  Lærerigt udviklende børnemiljø 

•  Plads til forskelligheder 

•  Samme voksen hele dagen 

•  Sammenhold og fællesskab 

•  Anerkendelse i børnehøjde 

•  Ærligt og åbent forældresamarbejde 

         Heidi 

God til at tage på tur    
samt deltage i lokale    

arrangementer 



 

 

 

 

Det siger forældrene om os 

God til at være kreativ  
i form af leg og andre  

aktiviteter 

God til at  
imødekomme børn og  
forældre og deres behov God kommunikation, det er  

nemt at aftale ændringer  
ved hente og bringe 

Gode til at se det  
enkelte barn og dets  

behov 

God til at skabe    
udvikling og læring 

Vi oplever  
tryghed og nærvær  

mellem vores barn og  
dagplejer 

I legestuerne lægger vi vægt på: 

•  Legestue i gode lyse  
omgivelse 

•  Motorik og bevægelse  
”Rend og hop med Ida” 

•  Sanseudvikling 

•  Rim, remser, sang og musik 

•  Vi lærer sprog 

•  Naturoplevelser  
og aktiviteter, bla.  
naturlegeplads og bålmad.   
  

•  Fokus på legen og samspil  
børnene imellem, med  
mulighed for at følge  
”barnets spor” 

•  Oplevelser i lokalområdet  
både på ”gå ben” og i  
ladcyklen 

•  Tumlinge yoga 

God organisation rundt  
om gæsteplejen ved ferie,  

sygdom mm. 



 

 

I Dagplejen i Syd lægger vi stor vægt på at være faglig dygtige. Vi deltager  

løbende i forskellige kurser og temaaftner for hele tiden at dygtiggøre os. 

Kurser og certificeringer: 

•  Grønne Spirer, 2015/2016 

•  Rend & Hop - motorikforløb 

•  VæskstModellen – Vejen til den gode samtale 

•  Sprogprojektet – Vi lærer sprog 

•  Førstehjælp til spædbørn og børn generelt  

•  Tumlinge yoga 

Vi har forskellige arrangementer såsom: 

•  Fastelavnsfest 

•  Påskeklip og påskefrokost 

•  Dagplejens dag 

•  Sommerfest 

•  Sankt Hans fest 

•  Halloween 

•  Nissebal 

•  Julegudstjeneste 

•  Forældre og bedsteforældre dag 

Venlig hilsen og på gensyn fra 

Dagplejerne i Syd 

 

 

 


