Årets gang i dagplejen – her kan I læse om de
forskellige aktiviteter i løbet af året.
Lige til at gemme og hænge op 
Fastelavn

Juletræsfest
Juletræsfest holdes årligt
i december. Festen
afholdes i legestuen om
eftermiddagen for både
børn, søskende og
forældre. Vi får
æbleskiver, småkager,
kaffe og te, synger
julesange og danser om
juletræet.

Hvert år til februar holdes
der fastelavn i legestuen.
Det foregår på barnets
normale legestue dag med
de kendte ansigter. Barnet
er meget velkommen til at
komme klædt ud, og der
vil blive hygget og
selvfølgelig slået katten af
tønden. Arrangementet er
for børnene.

Vi holder typisk en gang
om året en
bedsteforældredag hvor
de får lov at komme og
hygge og synge med
børnene i legestuen.

Åbent hus arrangement

Høstfest
Høstfest afholdes typisk i
september. Det er for
hele familien, og holdes
en hverdag kl. 17.00
hvor alle f.eks.
medbringer en ret hver.
Det holdes udendørs og
plejer at være super
hyggeligt for alle.

Bedsteforældredag

Dagplejens dag
Dagplejensdag er en dag for
alle dagplejere i hele landet,
første onsdag i maj. På Ærø
mødes de i legestuen, alle
dagplejere med børn, og
laver en hyggelig og
anderledes dag med alle
børnene.
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Åbent hus holdes en
gang om året i
legestuen. Der er åbent
for alle, som har lyst til
at komme og se hvad
daglejen er – møde
dagplejere og høre
mere.

Her har du navn, adresse og
telefonnummer på alle dagplejere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gitte Albertsen, Korsgade 5, Marstal
tlf. 50901404
Annemette Larsen, Toftevejen 22, Marstal
tlf. 23116517
Lone Kjeldgaard, Kongensgade 60, Marstal
tlf. 23749083
Stine Ziemann, Reberbanen 49, Marstal
tlf. 22550808.
Kate Pedersen, Frydendal 7, Ll. Rise
tlf. 62521877/61757493
Vibeke Madsen, Dunkærgade 11, Dunkær
tlf. 62521882/61744821
Charlotte Madsen, Dunkærgade 15, Dunkær
tlf. 62522818/61744822
Anette Clausen, Dunkærgade 7, Dunkær
tlf. 30482853
Irene Pedersen, Vindeballegade 50, Vindeballe
tlf. 23643973.

Dagplejeleder: Anne Bay Madsen tlf.nr.24442521
eller på mail: abm@aeroekommune.dk
Børne-unge chef: Jes Jørgensen tlf.nr. 63525000
eller på mail jjo@aeroekommune.dk.
Kontakt oplysninger på dagplejebestyrelsen kan
findes på hjemmesiden.

Dagligdagen
Børnene skal gerne afleveres inden kl.
9.00, det er rigtig godt for det
sociale børnene imellem og giver
bedre mulighed for at tage på tur.
Ærø dagpleje er en dagpleje med sunde værdier,
tryghed og nærvær – næsten som at være hjemme.
Vi har fokus på hvert enkelt barn og dets behov, der er
plads til alle.
Vi er naturdagplejer, hvilket er særlig vigtigt for os. Det
betyder at vi er udenfor hver dag på forskellig vis, så
børnene lærer at omgås naturen og kende til de
forskellige fænomener, der følger med hver årstid.
Alle dagplejere er løbende på uddannelse og div. kurser,
for at opretholde et godt fagligt niveau.
Vi arbejder målrettet med de pædagogiske
lærerplanstemaer. På den måde sikrer vi, at børnene får
både faglig kompetence, samt den hjemlige tryghed og
omsorg.

Vi bor fordelt rundt på Ærø og vi kender alle hinanden
godt. Det giver et tæt samarbejde dagplejerne imellem –
og et godt kendskab til hinandens børn, hvilket er med
til at give et trygt miljø f.eks. ved gæstedagpleje.
Vi glæder os til at byde både jer og jeres barn
velkommen!

I løbet af dagen serveres sund og
varieret mad, du skal kun evt.
medbringe mad, hvis dit barn har
særlige behov.
Dagplejerne er ude hver dag, enten i
haven eller på tur ved f.eks. stranden,
skoven, se på dyr eller hvad der ligger
i nærheden. Mange dagplejere har en
vogn som børnene kan sidde i, så
man på den måde kan komme lidt
længere omkring end de små ben
kan gå.
Dagplejeren tilrettelægger dagen
efter alder på børnene, så der altid
tages hensyn til de forskellige behov
børnene har.

Ferie/sygdom
Ved planlagt ferie og ved sygdom
hos ens faste dagplejer, vil man
blive tilbudt en gæsteplads hos en
anden dagplejer. Vi bestræber os
på at barnet får den samme
gæstedagpleje, eller at det er en
barnet kender fra legestuen.
Hvis barnet bliver syg, skal I give
besked til jeres dagplejer, gerne så
snart I ved det.
Det vil være forskelligt fra
dagplejer til dagplejer om man skal
have barnevogn, dyne o.l. med, så
det er en god ide at spørge også
ved evt. gæstedagpleje.
Bleer og skiftetøj skal man altid
have med.

Medicin
Det er vigtig, i tilfælde af børnene
får behov for at få medicin, at der
Vi følger årets gang både inde og
foreligger en recept fra lægen,
ude, vi sår karse til påske og laver
hvor det tydeligt fremgår hvilken
kyllinger, klipper julehjerter, bygger
dosis barnet skal have og hvor
snemænd og laver hemmeligheder til ofte. Det kan f.eks. være pakken
jul – og meget andet.
med label på, eller et udskrift fra
lægen. Spørg altid hvis du er i tvivl.
Legestue i Rise
En gang om ugen skal man aflevere
Tidlig opsporing
sit barn i legestuen, som ligger i Rise. Vi har siden 2013 deltaget i Tidlig
Der mødes 2-3 dagplejere med deres opsporing - et samarbejde med
børn. Der er rigtig gode faciliteter
sundhedsplejersken og en
både indendørs og udendørs, og det socialrådgiver. Vi mødes én gang
er godt for børnene at mødes med
om måneden i legestuen, hvor der
andre børn og voksne.
tales om hvert enkelt barn, så vi på
Det er også her i legestuen, at mange den måde kan sparre med
af dagplejens arrangementer finder
hinanden og gøre det bedste for
sted.
det enkelte barn, hvis der skulle
Adressen i legestuen er: St.Rise
være et særligt behov.
Skolevej 3, St. Rise, Ærøskøbing.
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Tøj til året gang:
• Ekstra tøj tilpasset årstiden, dvs.
bluse/body, bukser/shorts,
undertrøje, strømper o.l. Det er
godt at have liggende ved
uheld.
• Sutsko til indenfor.
• Tøj til at sove ude i
barnevognen i f.eks.
Fleecedragt, tyk trøje o.l.
• Regntøj og gummistøvler
• Termotøj/softshell både bukser
og jakke
• Hue og handsker, gerne ekstra.

