Legestueprofil for Hjordkær

Starten er vigtig - dagplejen er rigtig.
Det er ikke hjemme – men næsten.

Vi tilbyder:
• En harmonisk dagpleje gruppe hvor alle bidrager med det, vi specielt er gode
til. Det giver et utrolig godt samarbejde, da vi på den måde supplerer
hinanden.
• Barnets tryghed, nærvær og omsorg i en større sammenhæng blandt kendte
voksne og børn. Vi respekterer og udfordrer børnene ud fra deres
forskelligheder og hvor de er ift. alder og udviklingstrin.
• Gæstedagpleje hos en kendt og tryg dagplejer og hendes børn.
• En rolig og genkendelig start i legestuen med formiddags mad og sang.
• En legestue med en stor og dejlig legeplads med albuerum til alle.
• At barnet får mulighed for at udfordre sig selv i form af planlagte aktiviteter og
fri leg sammen med andre børn og voksne. Fordi barnet deltager frivilligt bliver
læringen i aktiviteten eller den frie leg sjov.
• Dagplejere der arbejder med de 6 pædagogiske læreplans temaer. Dvs. at
barnet lærer om naturen og kulturelle traditioner, værdier og forskelligheder.
Barnet udfordres motorisk og sprogligt. Det guides til at udvikle sociale relationer, selvværd, selvtillid, fantasi, kreativitet osv.
• En dagpleje gruppe der er certificeret Grønne Spirer. Dvs. at der er fokus på
udeliv, natur og miljø. Det kan f.eks. være ”fra jord til bord”, læring om dyr,
hvad er affald og hvad kan genbruges, bruge naturens ressourcer til f.eks.
motoriske lege, have lange snakke om oplevelserne osv.

•

Dagplejere der arbejder ud fra et børnesyn. Dvs. at vi prøver at leve os ind det
enkelte barns måde at se og opleve verden på. Det gør vi, for at forstå og
udfordre barnet i det der optager det i nuet og på den måde fremme læringen
på barnets vilkår.

Vi har forskellige arrangementer såsom:
• Ugentlige formiddagslegestue
• Heldags legestuer
• Bondegårdsbesøg
• Dagplejernes dag
• Traditioner omkring højtider
• Forældre/bedsteforældre arrangementer
• Naturprojekt på naturlegepladsen i sommerperioden
• Besøg i Børnehuset en gang om måneden, da vi i pressede situationer har
mulighed for at benytte os af dem til gæstepleje
• Gymnastik i gymnastiksalen
• Sangens dag
• Tema dage som f.eks. ”leg med vand” eller ”motorisk forhindrings bane”
• Projekter hvor vi f.eks. laver mad med det naturen har at byde på
• Fotografering
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