Stordagplejen Hurlumhejhuset

Billede er på vej ……

Velkommen i Hurlumhejhuset
Vi er en stordagpleje med plads til 10 børn.
Vi er 3 friske piger, som anser det for vores fornemmeste opgave, at
ruste jeres børn med de nødvendige kompetencer og læring, til at kunne
begå sig på deres videre vej ud i livet.
Vi er 3 meget forskellige piger, hvilket vi ser som en stor styrke. Én ting
har vi dog til fælles, og det er vores gode humør og positive tilgang til
vores omgivelser.
Birthe Frandsen:
(Årgang 1966)
Grethe Larsen:
(Årgang 1963 )
Annette Andersen:
(Årgang 1972)

Ansat siden 1996.
Ansat i stordagpleje siden 2017.
Ansat siden 1985.
Ansat i stordagpleje siden 2019.
Ansat siden 2003.
Ansat i stordagpleje siden 2008.

Vi holder til huse på Stjernegårdsvej i Hedensted, hvor vi lige er flyttet
ind i en super lækker pavillon med god plads til udfoldelse, såvel ude
som inde.
Livet i vores stordagpleje byder på:
Masser af kærlighed, omsorg og kram ad libitum.
Vi skaber et trygt og lærerigt miljø, hvor der er plads til alle børn og deres
forskelligheder.
Vi prioriterer en tryg og stabil hverdag for børnene, et sted hvor de
mødes med anerkendelse og respekt, og ses som et unikt individ, der
har brug for kærlighed, tryghed og omsorg, for at udvikle sig og trives.
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Vi har mulighed for, at opdele børnene i mindre grupper, så at vi kan
tilpasse hverdagen og aktiviteterne efter børnegruppen,
sammensætningen og børnenes alder.
Vi kan tilbyde en hverdag, hvor der er plads og tid til nærvær, leg,
fordybelse og forundring. Et sted hvor der lægges vægt på sang, musik,
krop og bevægelse og kreative aktiviteter, samt sproglig opmærksomhed
og social samvær med jævnaldrende, i et udviklende og stimulerende
læringsmiljø.
Vi tilstræber, at børnene kommer ud hver dag, hvad enten det er på
legeplads, en gåtur i området eller vores egne udearealer.
Vi tilbyder børnene en sund og varieret kost med afsæt i dagplejens
overordnede kostpolitik. Vi inddrager så vidt det er muligt børnene i selve
madlavningen. Minimum 2 gange om ugen laver vi varm mad, hvor
børnene bliver præsenteret for et bredt udvalg af råvarer, som vi mener
er med til at skabe en større madglæde.
Vi inddrager ligeledes børnene i de daglige gøremål i forbindelse med
måltiderne.
Forældresamarbejdet:

For at børnene trives og udvikles optimalt, er et godt forældresamarbejde
vigtigt. Med åbenhed og tæt samarbejde omkring barnet, skabes en god
dialog, så I som forældre kan føle jer trygge ved at aflevere jeres barn
hos os.
Det er vigtigt når jeres barn starter hos os, at få afstemt forventninger til
hinanden, så der ikke opstår for mange misforståelser undervejs i
samarbejdet mellem jer forældre og os.
Det er vigtigt for os, at I som forældre føler jer hørt og forstået, og ikke
mindst velkommen hos os.
Kontakt os på telefon 51182423 for et eventuelt forbesøg.
Vi glæder os til at hilse på jer.
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