Velkommen
til os i Bolderslev
Vi er et område med to erfarende dagplejere.
Vi lægger stor vægt på værdierne;
tryghed, nærvær, omsorg og kærlighed for det enkelte barn. Lærer
barnet at være
sammen med andre børn og voksne.
Vi prioriterer et godt forældresamarbejde med god sparring.
Legestuen foregår én gang ugentligt i Multisalen på Bolderslev Skole. Her synger vi, får stimuleret
og styrket vores motorik, samt opleve glæden ved fællesskabet.
Derudover er vi sammen flere gange om ugen, hvor vi besøger hinanden eller tager på ture.
Vi bruger vores Christianiacykler meget. Her lægger vi vægt på at inddrage naturen og nærområdet.
Vi tager altid udgang i den styrkede pædagogiske læreplan.
Vi mødes også til pædagogisk sparring og evaluering. Her arbejder vi bl.a. med VækstModellen, for
at sikre kvaliteten i vores arbejde.
Som dagplejere har vi hver vores kompetencer, men har et godt
samarbejde og supplerer hinanden godt. Derudover udvikler vi os løbende
gennem kurser og temadage.

I legestuen lægger vi vægt på:
Fællesskab/relationer
Genkendelighed
Trygge, nysgerrige og
glade børn
Trivsel, læring, udvikling
og dannelse
Vi har deltaget i flg. certificeringer, forskningsprojekter og kurser:

Traditioner
Plads til forskellighed

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

Børn i udsatte positioner
Kreativitet
Sange og sanglege
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Forældresamarbejde

Bolderslev
Hjertet i Aabenraa
Kommune

Vi har flere fællesarrangementer om året, hvor alle dagplejere og børn møder hinanden
til hyggeligt samvær.
Vores fællesarrangementer er:
Dagplejens dag, 2. onsdag i maj
Dyrskue i Aabenraa m. forældre
Fastelavnsfest
Påskearrangement
Ren dag
Sangens dag
Besøger julemanden

Sommerfest i Børnehuset
Halloween/bedsteforældredag

Mona

Find vores personlige profiler på Dagplejens hjemmeside:
www.aabenraa-dagplejen.dk

På gensyn i vores legestue.

Dorthe

