Dagplejen Syddjurs Kommune
DAGPLEJERNE I KOLIND / NIMTOFTE BYDER VELKOMMEN
Vi er en gruppe dagplejere, der hver dag nyder vores arbejde med børnene. Vi giver dem en tryg dag i små
hyggelige og hjemlige rammer, hvor vi lægger stor vægt på at skabe omsorg og plads for det enkelte barns
behov. Vi passer 4 børn, men i særlige tilfælde (kursus, ferie, sygdom) kan vi passe op til 5 børn, dog kun i
korte perioder.

Pia Danielsen

Hanne Larsen

Birgit Bendtsen

Malene Hansen

Vores Legestue
I vores legestue er vi 3 dagplejere sammen, så børnene lærer at være sammen med flere børn, men max
12/15 børn.
Vi har mange aktivitets materialer, så vi har mulighed for at male, tegne, lege med perler osv. Det er med til
at styrke finmotorikken og børnene kan lave fine ting til at tage med hjem.
Vi har indrettet et rum for motorik og bevægelse. Der er "boldbassin, " skumforhindringsbane, der udfordrer
grov motorikken på en sjov måde. Der er også en hængekøje og følesten til bare fødder og hænder.
I legestuen sørger vi for at børn og forældre kommer til at kende de andre dagplejere i Kolind / Nimtofte, så
barnet er trygt, hvis det skal i gæstepleje.
Der er også dage, hvor der er fri leg, hvor børnene bare har brug for at lege uden voksen indblanding. Så er
der dage, hvor vi opholder os meget ude, vi bruger vores bålsted, hvor vi både kan bage, stege og koge
forskelligt mad f.eks..: Suppe - Brød - Kød - Snobrød - Pandekager mm.

Legestuen
Legestuen ligger i Ryomgård på
adressen:
Det gamle posthus,Ndr. Ringvej 7 A,
Ryomgård og i Kolind på skolen i den
gamle skoletandpleje, Bugtrupvej 27,
8560 Kolind
Marianne Pedersen

Karin Hansen
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Ann-Sofie Sloth
Posborg F.
RIngling

OVERLEVERING TIL
BØRNEHAVE
Vi går gerne på besøg i
børnehaverne, når vi har børn
der har alderen til snart at skulle
starte i børnehave.

AKTIVITETER I DAGPLEJEN.
Vi synger, danser, læser bøger, laver puslespil, tegner og maler.
Hver dag er vi ude og lege ( undtagen i uvejr eller megen kulde ). Vi leger i vores haver, går ture ,
mødes hos hinanden eller går på legepladsen.
Vi går på oplevelse i skoven eller besøger bondemanden og hans køer, og vi må også gerne besøge
børnehaverne.
Vi har 2 mdr. om året mulighed for at cykle på Dagplejens Christianiacykler, hvor vi kan cykle med 4 børn og
komme på lidt længere udflugter, og opleve naturen på en anden måde, børnene elsker at blive kørt rundt på
cyklerne.
TRADITIONER
BØRNENES UDVIKLING
I dagplejen kan dit barn udvikle sin identitet og
potentiale i samspil med andre børn. Vi har et
tæt samarbejde mellem dagplejere, forældre
og børn for at skabe trygge rammer for alle.
Vi sørger for, at der nøje bliver holdt øje med
barnets udvikling blandt andet gennem
pædagogiske læreplaner.

Vi har faste traditioner i løbet af året, og til
højtiderne laver vi forskellige arrangementer
f.eks. til fastelavn, påske og jul.
Et par gange om året har vi en sangpædagog i
legestuen og en gang om året afholder vi
bedsteforældredag, hvor vi inviterer på en
hyggelig formiddag med børnene. Hvert år, den
2. onsdag i maj, afholdes Dagplejedag, som er
en landsdækkende begivenhed.

KURSUS / UDDANNELSE
Vi har alle grundkursus i førstehjælp, som vi holder ved lige hvert 3. år med supplerende kurser.
Vi kommer løbende på relevante kurser, så som:
For tidligt fødte børn – Sensitive børn – Motorik – Musik – Natur – Anerkendende pædagogik –
Sund kost – IT - ICDP
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