Dagplejen Syddjurs Kommune
Fakta
Adresse: Knebel Bygade 32, 8420 Knebel
Tlf.: 86 35 64 69 / 22 24 92 39
Dyr: Dyrefrit hjem
Røg: Røgfrit hjem
Erfaring: 1996

VELKOMMEN I DAGPLEJEN I KNEBEL
Lene Callesen
Madsen
Født i 1963
Dagplejer
i
Knebel på Mols

Jeg hedder Lene og er uddannet Pædagogisk Assistent i 2014.
Jeg bor samen med Jørgen. Tilsammen har vi 6 voksne børn,
som alle er flyttet hjemmefra.
Knebel er en dejlig by centralt beliggende ved foden af Mols
Bjerge. Tæt på både skov og strand, hvilket vi benytter os en
del af.

Kompetencer 
8 ugers kursus i psykologi enkeltfag
Stimulering og beskæftigelse af 0-3 årige børn

Værdier

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

Jeg lægger vægt
på at hvert enkelt
barn skal føle sig
glade og trygge og
være så selvhjulpne
som muligt.
Hos mig er børnene i
centrum. Jeg
tilgodeser det
enkelte barns
behov.

Kommunikation og udvikling i dagplejen
Arbejde med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
Elementært brandbekæmpelse
Førstehjælpskursus
Samt opfølgende kurser
ICDP Kursus
Sprog i Samspil
DGI certificeret
Ny styrket læreplan
BBAUM- Urolig og udadreagerende adfærd

Dagplejen Syddjurs Kommune Tingvej 17, 8543 Hornslet Tlf.: 87535170

En hverdag i dagplejen

En hverdag i legestuen

Børnene møder ind fra kl. 6.15, hvor der bliver
serveret morgenmad frem til ved 7.30 tiden.
Ved 9.00 tiden bliver der serveret et let måltid
mad som består af brød/knækbrød og frugt.
Efter formiddagsmaden går vi som oftest en tur,
det kan være i skoven eller til stranden eller et
helt andet sted. Nogle gange leger vi i haven eller
besøger de andre dagplejere og deres børn. Jeg
ser så vidt muligt at børnene kommer ud i den
friske luft dagligt.

Vi går i heldagslegestue, en gang om ugen. Enten
onsdag eller fredag. Her mødes vi med de andre
dagplejere/børn.
Jeg møder ind i legestuen, så jeg er klar til at
tage i mod det første barn kl.6.15.
Her bliver serveret morgenmad til børnene frem
til ved 9.00 tiden. Herefter leger børnene
indendørs eller udendørs alt efter vejret. Vi laver
forskellige aktiviteter i legestuen alt efter
årstiderne. Børnene både afleveres og afhentes i
legestuen.

Motion er en anden vigtig faktor. Børnene skal
røres hver dag, det for at styrke deres motorik og
give dem en god start på livet. Vi synger og læser
næsten dagligt, det for at styrke barnets
sproglige kompetencer.
Kl. ca. 11.30 spiser vi frokost, som oftest består
af rugbrød, med sund varierende pålæg. Til tider
laver vi en varm ret.
Til alle måltiderne serveres økologisk mælk eller
vand.
Børn under 1 år før tilbudt
modermælkserstatning.
Efter indtagelse af frokost er det tid til en
tiltrængt eftermiddagslur.
Når børnene vågner bliver der serveret frugt og
brød. Herefter leger børnene til de afhentes.

Åbningstider
Mandag – torsdag
06.15 – 16.00

Fredag
06.15-15.15

Tiderne er vejledende
og kan evt. ændres
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Gymnastik 
Hver 14. dag går vi til gymnastik i Molsskolens gymnastiksal
Her mødes vi ligeledes med de andre børn og dagplejere.

Jeg arbejder ud fra læreplanstemaerne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sociale kompetencer
Krop og bevægelse
Sprog
Barnets alsidige og personlige udvikling
Kulturelle udtryksformer og værdier
Natur og naturfænomener

Traditioner 
Vi holder hvert år fastelavnsfest, juletræsfest,
bedsteforældredag, dagplejedagen som er landsdækkende og
altid falder d. 2. onsdag i maj

Praktiske oplysninger 
Medbring en taske som indeholder
alt hvad dit barn skal bruge i løbet af en hverdag.
Skiftetøj
Udendørs tøj til alt slags vejr
Bleer/ vaskeklude
Jeg har en kurv til hvert barn så skiftetøj kan blive liggende i

Sut/bamse

dagplejen og ikke nødvendigvis skal bringes frem og tilbage
dagligt

Har Du/I spørgsmål er jeg altid klar til at besvare dem!

Billedtekst, der beskriver et billede eller en grafik.

På gensyn! Kærlig hilsen Lene Callesen Madsen
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