Kære forældre
I Nordfynskommunes Dagpleje vægter vi dit barns udvikling
og følger den nyeste viden om 0-2 årige børn.
Relationer
Det handler om at opbygge og styrke de gode og
anerkendende relationer mellem voksen – barn, og børnene
imellem, fordi vi ved, at den gode relation er afgørende for dit
barns evne for at lære og udvikle sig.
Sprog
Det handler om at styrke dit barns sproglige kompetencer,
idet vi ved, at dit barns sprog ved 3 års alderen er afgørende
for, hvorledes dit barn trives og klarer sig i daginstitution og
senere skolen.
Motorik og Sanser
Det handler om at styrke dit barns selvforståelse såvel
kropsligt som mentalt og at dit barn gennem god motorik kan
udfolde sig fysisk. Det er nødvendigt for at hjernen fungerer
optimalt når den skal udvikle sig og lære nyt. Vi har fokus på
at styrke og udvikle dit barns sanser, for at styrke dit barns
følelsesmæssige udvikling.
Inklusion
Det handler om at alle børn har ret til en ven, og at være en
del af fællesskabet. Vi ønsker, at alle børn i dagplejen skal føle
sig inkluderet i fællesskabet – med vægt på fællesskabet
hjemme hos dagplejeren, men også i det større fællesskab i
legestuen.

Nordfynskommunes Dagpleje
Legestuen i den kommunale dagpleje

Præsentation af legestuen i Sneglehuset
Krogsbølle Skoledistrikt.
Humlebierne

I legestuen møder du og dit barn os:
Øverst:
Nederst:

Susie – Eva - Charlotte
Conny – Ulla - Helle

Vi går i legestue, fordi dit barn har brug for at udvikle sine
kompetencer i samværet med andre børn og voksne. Det er
her, dit barn udvikler evnen til at kunne indgå i større
fællesskaber, og vi arbejder med pædagogiske temaer. Vi går
også i legestue for at have et fagligt og kollegialt sted, hvor vi
som dagplejere kan have fokus på vores faglige
kvalitetsudvikling.
Vi mødes hver anden fredag i de ulige uger i heldagslegestue.
I Børnehaven Sneglehuset, Storhøjvej 60, 5450 Otterup.
Tlf: 64823630.
Dagplejepædagogen deltager ofte i heldagslegestuen, hvor
hun giver faglig sparring og supervision, så dit barn tilbydes
bedst mulig vilkår for udvikling og trivsel.

Legestuen i Sneglehuset - Krogsbølle Skoledistrikt :
Vi er en gruppe på 5 dagplejer og ca. 20 børn.

De dage, vi er i heldagslegestue, beder vi dig aflevere dit barn
i legestuen, hvor vi er klar til at tage imod dit barn. Denne dag
vil vi bede dig medbringe de ting, du har aftalt med din
dagplejer. Du henter også dit barn i legestuen.
Når du henter, er du velkommende til at kikke indenfor og
opleve dit barn i fælleskab med de andre børn.

Når vi er i legestuen tager vi udgangspunkt i det enkelte
barn, alder og udviklingstrin, i et større fællesskab.Vi
skal alle føle os set- hørt - forstået og Inkluderet, når vi
er i legestuen. Vi vægter at have fokus på glade børn
gennem......
SPROG OG MOTORIK: Vi har bla. Gymnastiksal
LEG: vi har dejlige store lokaler til fordybelse og leg.
RELATIONER: ex. Mellem børn og mellem børn - voksne.
HØJTIDER OG TRADITIONER: ex. Juletræsfest, Fastelavn,
Dagplejedag. Samt Kunstudstilling.
NATUREN : Vi har bla. Egen legeplads og skov tæt ved.

