Dagplejen Syddjurs Kommune
DAGPLEJEN I NATIONALPARK MOLS BJERGE

Velkommen…
Vi er 5 friske og erfarne dagplejere i Nationalpark
Mols Bjerge. Hver dagplejer har op til fire børn samt
en gæsteplads.
I vores dagligdag lægger vi vægt på tryghed,
nærvær, omsorg, forudsigelighed, sang og natur.

Vi arbejder ud fra de pædagogiske
læreplaner:







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

Alt dette gør, at vi har fokus på det ENKELTE barns
læring og trivsel.
Vi sætter stor pris på alle de skønne områder, vi
har i naturen tæt på os. Der er skov, strand og
marker, der kan stimulere og motivere jeres børn
motorisk og sanseligt.

Fælles traditioner i dagplejen








Gymnastik hver 14. dag i Mols
Hallen i vinter halvåret.
Dagplejens dag: altid den anden
onsdag i maj
Bedsteforældredag
Fotografering GAUSS
Julegudstjeneste tilrettelagt for
dagplejebørnene
Julefest med julemand

Hverdagen
Vi nyder året rundt at finde vandpytter og få lov at
pjaske i dem. Om efteråret mærker vi regnen og
blæsevejret, og vi hopper i blade. I snevejr har vi sneboldkampe og tager på kælketure. Ved sol og sommer
leger vi med vand i haven og tager på stranden og
samler muslinger. Om foråret finder vi spirer og
mærker solen bryde frem.
En almindelig dag i dagplejen kommer godt i gang med
leg, og de børn, der har brug for det, får en
formiddagslur. Om formiddagen spiser vi et let måltid,
for eksempel brød og frugt. Herefter synger vi nogle
sange, snakker om, hvad vi skal lave i løbet af dagen og
går som regel ud og leger i haven eller tager på tur i
nærmiljøet.
Vi lægger vægt på, at børnene får en sund og alsidig
kost. Det kan være rugbrød, lun/varm mad, grøntsager
eller andet godt. Vi serverer fortrinsvis økologisk smør
og mælk for børnene.
Børnene sover som regel udenfor i deres barnevogn
året rundt. Når børnene står op efter deres lur, spiser
vi et let måltid, hvorefter vi leger ude eller inde, indtil
børnene bliver hentet.
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Legestue
En gang om ugen er vi i legestue i Knebel. Her lærer jeres børn de
forskellige dagplejere og hinanden at kende. Legestuegruppen har
til formål at:



Styrke børnenes kendskab til andre dagplejebørn og gøre
dem trygge i en større børnegruppe.
Skabe fortrolighed mellem børnene og de andre dagplejere
som barnet passes hos i tilfælde af sygdom og ferier.

I legestuen har vi et stort rum som vi har lavet til motorikrum, hvor
børnene kan udfolde sig og få afprøvet alle sine sanser.

I dagplejen får dit barn:

Nærvær
TID
Omsorg

Knus & kram

RO
Tryghed
Læring og udfordring

Forældrene siger…
“I dagplejen bliver Luna hver dag mødt med en omsorg og nærhed, som vi mener er helt særlig. Hun bliver
inddraget i familiens hverdag, bliver en del af et betydningsfuldt fællesskab, bliver styrket i troen på egne evner
og bliver set som den, hun er. I dagplejen oplever vi, at de små ting prioriteres; f.eks en gåtur til stranden med
madpakker, fodring af naboens får og kreative projekter, hvilket vi værdsætter meget.”
Mads Smedemark Sørensen & Katrine Smedemark Sørensen, forældre til Luna
“Vores datter er ørebarn, og var i starten
meget genert og stille. Hun ville være
druknet i større børnegruppe, hvorimod
vores dagplejer formåede at give Andrea
den tryghed, ro og genkendelighed, hun
havde brug for i en ellers lidt turbulent tid i
hendes liv.”
Lone Haahr Klemmensen, mor til Andrea

“I dagplejen er der maks. 4 børn indskrevet. Det betyder,
at vores barn får netop den voksenkontakt, tryghed og det
nærvær, hun behøver. De dagplejere, vi kender, arbejder
med hjertet, og giver børnene så mange knus og kram.
Derfor VÆLGER vi den kommunale dagpleje på Mols”
Camilla Drachmann & Edvard Kruse, forældre til Kamma

“I dagplejen oplever vi nærvær, omsorg, læring og tryghed.
Vi værdsætter de aktiviteter, dagplejerne gør brug af som
bl.a. gymnastik, legestue og teater. Jeg synes dagplejerne på
Mols er gode til at ses, så børnene også lærer de andre
dagplejere godt at kende ift. at skulle i gæstedagpleje”.
Charlotte Laursen, mor til Ane Augusta

“Hos vores dagplejemor oplever vi
en tryghed og ro, som afspejler sig
i vores barn. Vores søn er altid
glad og tryg hos hende. Hun giver
plads til, og ser, det enkelte barns
personlighed og behov. Hun tager
børnene ind i sin familie og giver
dem nærhed og kærlighed.”
Anne Damsgaard Kammer,
mor til Aksel

… DERFOR VÆLGER VI DAGPLEJEN PÅ MOLS!
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