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:
Dagplejen i Morud

Vi er 4 dagplejere og 1 gæstedagplejer i Morud.
Vores nøgleord er omsorg, tryghed og nærvær.
Vi er en harmonisk gruppe dagplejere, der finder glæde ved at se
børnene udvikle sig. Vi tager hånd om det enkelte barn. Vi arbejder
innovativt og deltager i uddannelse og kurser, vi har alle 1. hjælps
kursus og anerkendende pædagogik. Vii arbejder med sprog, h
hvor vi
bruger dialogisk læsning. Flere
lere har kurser i bl.a. m
motorik, sprog, for
tidligt fødte børn, Grønne spirer (naturdagplejer)
agplejer) Vi er stolte når
børnene kan og tør, når de bliver beskidte, når de hopper i
vandpytter, løber, leger, undersøger, synger, griner og meget, meget
mere.
Legestue:
Vi går i legestue, fordi dit barn har brug for at udvikle sine
kompetencer i samværett med andre børn og voksne. Det er her, dit
barn udvikler evnen til, at kunne indgå i større fællesskaber, og vi
arbejder med pædagogiske læreplaner.. Vi går også i legestue for at
have et fagligt og kollegialt sted, hvor vi som dagplejere kan have
fokus på vores faglige kvalitetsudvikling.

Hos os er hvert enkelt barn noget særligt.
I vores dagpleje finder du engagerede og professionelle dagplejere, som brænder for deres
arbejde med børnene. Vi bor i et fantastisk naturområde, med masser af mulighed for sanselig
udvikling og frisk luft. Her er det kun fantasien som sætter grænser. Vi inddrager naturen og
nærmiljøet i vores dagpleje. Herunder bl.a.
bl.a
•
•
•
•
•
•

Skoven, hvor vi går på ”opdagelse”
Byens legepladser
Sportspladsen ved hallen, hvor vi rigtig kan tumle, løbe
løb og spille bold
Div. grønne områder og stier
Hallen og skolen hvor vi låner lokaler til div. arrangementer
Vi har et godt samarbejde med Børnehaverne Adamsminde og Kernehuset det giver
”den røde tråd” som letter overgangen fra dagpleje til børnehave

Vi arrangerer diverse aktiviteter
ktiviteter og følger årstidens traditioner herunder:
Vi mødes i heldagslegestue i Adamsminde børnehave
børnehave, fredage i ulige
uger.
Dagplejepædagogen deltager jævnligt i heldagslegestuen, hvor hun
giver faglig sparring og supervision, så dit barn tilbydes bedst mulig
mulige
vilkår for udvikling og trivsel. De dage, vi er i heldagslegestue, beder
vi dig aflevere dit barn i legestuen, hvor vi er klar til at tage imod dit
barn.
arn. Denne dag vil vi bede dig medbringe de ting, du h
har aftalt med
din dagplejer. Du henter også dit barn i legestuen.

•
•
•
•
•
•

Fastelavn
Dagplejens dag sammen med dagplejerne i Veflinge (2. onsdag i maj i Langesø hallen)
”Små synger sammen” sammen med Adamsminde børnehave (2. torsdag i september)
Juletræsfest
Bedsteforældredag (hvert 2. år)
”Hej skal vi lege” projekt med Børneullykkesfonden

I legestuen
egestuen laver vi mange forskellige aktiviteter f.eks. sang, motorik, kreativ udfoldelse, leg og
socialt samvær. Disse aktiviteter foregår såvel inde som i naturen og på legepladsen.

