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Allerførst rigtig godt nytår til alle i dagplejen – jeg håber I er kommet godt ind i det
nye år.
På billedet kan I se en rigtig fin ”pilfingervæg” som Annemette i Marstal har fået lavet
til hendes legeplads. Der er i øjeblikket flere dagplejere i gang med at få lavet en
lignende væg – som jeres barn forhåbentlig vil få meget sjov og aktivitet ved. Alle
ting hænger i en højde som børnene kan nå – og der er rigtig mange små sjove
opgaver at løse
Mange nye ting og ændringer er der sket i de forskellige dagplejehjem – da alle
dagplejere har fået mulighed for at ændre på de fysiske læringsmiljøer. Noget er
allerede taget i brug – mens andre ting er under forberedelse.
Det er vores samarbejde med de to pædagogiske praksiskonsulenter fra
socialstyrelsen – Lene og Signe – som vi har samarbejdet med i hele 2018 – og som
vi fortsat samarbejder med frem til sommer i år.
Mange nye ting er sat i værk i samarbejdet med Lene og Signe – bl.a. er der lavet
skabeloner for velkomstsamtaler ved indmeldelse af nye børn – samt for vores 3måneders-samtaler med jer – og som noget helt nyt er vi næsten klar med formen til
overgangssamtaler fra dagpleje til børnehave. Sidstnævnte betyder at når jeres barn
skal fra dagpleje til børnehave – vil vi invitere jer til en overgangssamtale, hvor der
foruden jer og os – også deltager personale fra den børnehave hvor jeres barn skal
gå. Jeg håber at ordningen vil gælde alle børn – uanset børnehavevalg – det er noget
af det vi stadig skal have afklaret.
I arbejdet med jeres barn vil vi i 2019 sætte særligt fokus på selvhjulpenhed. Det
handler om mange små praktiske hverdagsrutiner – og i den forbindelse vil vi
inddrage jer forældre i samarbejdet – så vi sammen kan guide og støtte alle børn til
at kunne klare rigtig mange ting selv – og så jeres børn bliver så selvhjulpne som
muligt og klar til at starte i børnehave som 3-årig.

Et andet arbejdsfokus er også sproget – vi har rigtig mange 2-sprogede børn – og
derfor er det rigtig vigtigt at have fokus på sprog. Vi har mange rutiner i
sprogarbejdet - med dialogisk læsning, sang, rim og remser – babytegn og tegn til
tale på et simpelt niveau. Derfor betyder det meget at jeres barn kommer i dagpleje
hver dag – og meget gerne inden kl. 9 – det kan være svært at planlægge og
fokusere hvis der er meget ustabilt fremmøde – og især hvis der mødes ind ”op ad
formiddagen” – det er synd for alle – men specielt synd for den der ikke inkluderes i
fællesskabet – og som måske får svært ved at blive en del af det fælles samvær –
rigtig megen læring – også i sociale relationer - grundlægges i de første år.
Alle børn og dagplejere opholder sig udenfor hver dag – i al slags vejr - derfor er det
vigtigt at I sørger for varmt tøj og støvler til jeres barn. Hvis disse ting ikke er i orden
– så kan en god aktivitet blive forvandlet til en rigtig ubehagelig oplevelse – med et
barn der fryser og græder. Så tænk over at der skal være tøj og støvler der kan klare
at varme jeres barn et par timer ude – hver dag.
I legestuens have er der nu opsat en trampolin – den ligger lige bag ved de to små
legehuse. Den er sponsoreret af Sydbank. P.T. mangler der en fald-membran – men
vi er sikker på at børnene vil få rigtig meget glæde af den, lige så snart det hele er
monteret og klar.
Bestyrelsen vil arrangere et lille kort forældremøde med deltagelse af tandlæge og
sundhedsplejerske – I vil få invitation inden længe. Sidste år startede et samarbejde
med tandlæge og sundhedsplejerske ”Årgang 2018 – (og frem) - 0 huller”. I
dagplejen har alle børn deres egen tandbørste – som bruges hver dag. De daglige
vigtige tandbørstninger foregår dog stadig i hjemmet.
Der vil snarest blive ansat en ny dagplejer i Søby-Bregninge området. Dette vil I også
høre nærmere om. Men der er tilgang til dagplejen – der har gjort at der er brug for
endnu en medarbejder.

Nu ønsker vi os sne – så børnene kan opleve og mærke hvad det er for en størrelse

Mange hilsner Anne

