Dagplejen
I Vivild, Nørager og
Gjesing

Dagplejen i Vivild Børneby
I dagplejen i Vivild Børneby er der ca. 28 børn i alderen 6 mdr. til 3 år. Der er ansat 4
dagplejere i Vivild, 2 dagplejere i Nørager, 1 dagplejer i Gjesing og en
dagplejepædagog, der fører tilsyn og giver vejledning. Hver dagplejer har 4 fast
indskrevne børn. Derudover er der plads til at modtage et gæstebarn.

Dagplejen tilbyder:
 At barnet får en glad hverdag i trygge og hjemlige omgivelser, hvor der er ro
og tid til det enkelte barn.
 At det er den samme voksne, der er ved barnet hele dagen.
 At vi tilgodeser barnets forskellige udviklingstrin og arbejder pædagogisk
bevidst med alle de 6 læreplanstemaer:
o Alsidig personlig udvikling
o Sociale kompetencer
o Krop og bevægelse
o Natur og naturfænomener
o Sprog
o Kulturelle udtryksformer og værdier
 En lille gruppe børn at forholde sig til.
 Tid til leg og små aktiviteter.
 At arbejde med forskellige traditioner.
 At barnet får en sund og næringsrig kost hver dag.
 At barnet kommer ud at lege i naturen.
 At der bliver afholdt arrangementer til stor glæde for børn, forældre og
dagplejere.
 Åbentid i 48 timer om ugen, hvor åbningstiden er tilpasset den aktuelle
børnegruppes pasningsbehov.
 Godt samarbejde med institutionerne i dagtilbuddet. Heldagslegestue og
besøg i institutionerne i både Vivild og Nørager. Dette til glæde for både børn
og voksne

Heldagslegestue:
I heldagslegestuen mødes vi hver fredag. Vi er fordelt i 2 grupper, Nørager/Gjesing
gruppen holder til i Nørager multihal, og Vivild gruppen holder til i Spejdergården.
Her synger og danser vi, og har det rigtig sjovt. Børnene opbygger nye venskaber og
oplever glæden ved sammenholdet i gruppen. Her får børnene også god tilknytning
til de andre dagplejere. Dette er med til at give tryghed for jeres barn, og dermed
også jer som forældre, når jeres barn skal i gæstepleje. Derudover bruger
dagplejerne også legestuen som et læringsrum, hvor de kan udveksle erfaringer og
inspirere hinanden.
Uddannelse:
Alle dagplejere har 8 ugers kursus, særligt målrettet arbejdet med de 0 – 3 årige
børn. Derudover får de løbende opdateret deres viden og uddannelse, med fokus
omkring anerkendelse, inklusion, trivsel. Vores dagplejere har kørt et certificerings
forløb i samarbejde med DGI. Det betyder, at vores dagplejere har et godt kendskab
til at arbejde omkring barnets motoriske udvikling. Senest har dagplejerne fulgt ICDP
modul 1 kursus, hvor målet er styrkelse af kvaliteten i relationerne og samspillet
mellem dagplejer og barn. Vores dagplejepædagog har ligeledes taget en ICDPvejleder uddannelse.
Tilsyn og vejledning af pædagog:
Alle dagplejerne modtager som minimum 6 tilsynsbesøg om året af
dagplejepædagogen. På besøgene følges jeres barns trivsel og udvikling, der gives
sparring og vejledning til dagplejeren. Tilsynet har også en kontrolfunktion, hvor der
bl.a. er fokus på sikkerhed i dagplejen inde og ude, samt på de gode fysiske rammer
der er med til at jeres barn trives og udvikler sig bedst muligt. Dagplejehjemmet er
godkendt både i forhold til indretning og sikkerhed.
Besøg legestuen
I er meget velkomne til at besøge legestuen og få en snak. Ring eller mail for at aftale et besøg.
Ligeledes tilbyder vi, at mødre-grupper kan besøge legestuen eller aftale at få besøg af
dagplejepædagogen. Her kan I høre mere om dagplejen og stille spørgsmål.
Kontakt Dagplejepædagog Annette Brovall abb@norddjurs.dk 89593086 eller mobil 29806790
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