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Velkommen i vores Dagpleje
Nogle værdier vi lægger meget vægt på er tid, nærvær og omsorg.
I vores dagpleje er der plads til forskelligheder og udfoldelse i et trygt miljø, hvor vi arbejder ud
fra de pædagogiske læreplaner. VI arbejder meget med motorik og sprog – og vi går meget op i
at alle har det godt i fællesskabet og er glade og trygge. Vi elsker at være ude i vores store have,
og når vejret er til det spiser vi udenfor. Vi arbejder som grønne spirer dagplejere, og vi har
vores egen lille urtehave. Børnene snakker med vores kanin hver dag og giver den mad. Om
vinteren fodrer vi fugle og laver fuglemad.
Vi gør meget ud af årstidens traditioner – ex. fastelavn, jul og påske, hvor vi hygger ekstra meget
og laver fastelavnsris, julegaver, julepynt og koger æg og pølser. Når vi går tur, besøger vi ofte
en gård med mange køer og kalve, og vi bor tæt på en brandstation som vi også besøger. Hver
dag taler vi om hvem der er kommet – eller ikke er kommet - og øver vores navne.
Vi ønsker et tæt samarbejde med jer forældre, da det er meget vigtigt for jeres barn – ex. er det
vigtigt, når I kommer, at fortælle os om jeres barn har sovet og spist godt.
LIDT OM OS SELV: Vi bor ude på landet – med vores datter Debbie – der går i skole. Vi har et
”dobbelt-dagplejehjem” og arbejder godt sammen. Vi er startet som dagplejere hhv. i 2010 og
2016. Vi glæder os meget til at tage imod jer og jeres barn.
Vi deltager i forskellige uddannelsesforløb – og temaaftner o.l. – og er bevidste om ny viden på
0-3 års området.

