
 

 

 

Velkommen  
til os i Hjordkær 

 

 

Her hos Hjordkær er vi en gruppe dagplejere, der sætter en stor ære i at 

være en del af en legestuegruppe. Vi bidrager alle med det, vi er gode til og 

dermed supplerer vi hinanden, hvilket for os giver et fantastisk samarbejde 

til gavn for børnene. 

 

Vi har stort fokus på at give børnene tryghed, nærvær og omsorg. Vi 

respekterer og anerkender børnenes behov og laver aktiviteter der 

tilgodeser hvert enkelt barn. 

 

Vi prioriterer højt, at børnene får mulighed for at udfordre sig selv både i 

form af planlagte aktiviteter og i leg sammen med andre børn og voksne. 

Fordi vi mødes flere gange om ugen, kender børnene hver enkelt dagplejer i 

Hjordkær og de andre dagplejebørn. 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

Anja 
Anette 

Vi er i legestue én gang om ugen. Vi starter altid med at hygge med brød og 

frugt. Derefter synger vi nogle sange og har en planlagt aktivitet. Aktiviteten 

kan enten være noget kreativt eller en leg, hvor temaet f.eks. kan være leg 

med sprog, leg med motorik eller leg med naturen.                                                                                                                              

Cirka hver 14. dag har vi heldagslegestue, hvor alle børn bliver afleveret og 

hentet i legestuen. Det er dejligt, at vi alle er sammen fra morgen til 

eftermiddag. 😊 

 

Udendørs i legestuen har vi en stor og dejlig legeplads, hvor der er masser af 

plads til, at vi kan udfolde os. 

 

Vi arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan og det fælles 

pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer: Alsidig personlig 

udvikling – Social udvikling – Kommunikation og sprog – Krop, sanser og 

bevægelse – Natur, udeliv og science – Kultur, æstetik og fællesskab. 



 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen og på gensyn fra 

Dagplejerne i Hjordkær 

Vi har forskellige  
arrangementer såsom: 
 

 Legestue hver torsdag – hvor 

vi cirka hver 14. dag er der 

hele dagen 

 Besøg hos hinanden, hvor der 

altid er en pædagogisk 

aktivitet 

 Babysalme sang i kirken (den 

første torsdag i måneden) 

 Bondegårdsbesøg 

 Dagplejens dag (første 

onsdag i maj) 

 Traditioner omkring højtider 

 Forældre/bedsteforældre til 
arrangementer 

 Leg på naturlegepladsen, 
sportspladsen og i 100 meter 
skoven 

 Gymnastik i gymnastiksalen 
på skolen 

 Sangens dag (september) 

 Temadage som f.eks. ”Leg 
med vand” og ”Leg med 
sprog” 

 Børneyoga 

 Fokus på udeliv, natur og 
miljø 

 

Certificeringer / kurser: 
 
Dagplejen giver os kruser, og derfor 
er vi ajour med den nyeste viden 
indenfor 0-3 års området, og vores 
faglighed er opdateret. 

 Inklusion, hvor vi lærer om, 
hvordan vi sikrer os, at alle 
børn er en del af 
fællesskabet. 

 Sprog 

 Motorik 

 Grønne Spirer 

 Tumlinge yoga 

 Pædagogisk sparring 

 Førstehjælp 


