Stordagplejen Dalbyvej

Ann Britt

Britta

Gitte

Dalbyvej 51, Hedensted
Tlf. 40 32 39 57

Velkommen i Stordagplejen Dalbyvej
I vores dagpleje er vi 10 faste børn og tre voksne.

I vores dagpleje er det vigtigt at skabe tid, tryghed og trivsel som
grundlag for børnenes læring.

Det er vigtigt for os at skabe et miljø hvor forældresamarbejdet vægtes
højt og hvor vi sammen skaber de bedste muligheder for at jeres barn
trives og udvikler sig.

I vores dagpleje skal børnene opleve at være i et fællesskab hvor alle
føler sig set og hørt og hvor vi voksne er opmærksomme på at tage
udgangspunkt i børnenes behov.
Hedensted Kommune - Dagplejen

Stordagplejen Dalbyvej

Vi arbejder ud fra den styrkede læreplan og de 7 kompetencer. (læs
nærmere på Hedensted kommunes hjemmeside)

Vi lægger stor vægt på:










At der er god tid til det enkelte barn, vi er nærværende og er
opmærksomme på at understøtte børnenes trivsel, udvikling og
læring.
Vi har særlig fokus nærhed og relationer
At vi har mulighed for at dele os i små grupper
At spise mange gange om dagen, og bruge tid på det
pædagogiske måltid
At vi voksne har fokus på legemiljøer der tilgodeser børnene
At vi voksne har tid til at inddrage børnene i hverdagsrutiner
At vi bestræber os på at være ude så ofte som muligt
At vi inddrager jer forældre, så både i og jeres barn får en tryg og
god oplevelse i den første overgang fra hjem til dagpleje

I skal kun medbringe en taske med skiftetøj og overtøj og sko efter
årstiden. Vi har barnevogne, seler og dyner.
I er meget velkomne til at besøge os inden start, ring lige inden i
kommer, så vi sammen kan finde det bedste tidspunkt.
De voksne i stordagplejen er: Ann Britt, Gitte og Britta. Vi har tidligere
dels arbejdet i eget hjem som dagplejere og arbejdet som gæstehus i
mange år.

Velkommen i Stordagplejen……

Ønske om plads hos os skal ske via Hedensted Kommunes
hjemmeside.
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