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Institutionens åbningstider

Åbningstiden i Dagpleje Syd er på 48 timer
ugentligt.
Åbningstiderne varierer hos den enkelte
dagplejer og forsøges tilpasset ud fra forældrenes behov, dog indenfor tidsrummet
6.00-18.00.

Institutionens værdigrundlag og børnesyn

Vores arbejde med kerneopgaven er med
udgangspunkt i det enkelte barn, at skabe et
trivsels- og læringsmiljø, der giver barnet optimale trivsels, udviklings, og læringsmuligheder for at tilegne sig faglige, sociale og
personlige kompetencer.
Barndommen er en meget vigtig del af et
menneskes liv. Barndommen har en værdi i
sig selv, og samtidig indeholder

barndommen potentiale for læring og udvikling til gavn for resten af livet.
Alle børn i dagtilbud ved Langeland Kommune skal have en tryg og udviklende barndom, hvor alle professionelle aktivt bidrager
til at børnene udvikler deres potentialer.
Værdier i børne- og ungepolitikken: Anerkendelse, Samhørighed, Tryghed, Udvikling,
Rummelighed.
Børnesynet tager udgangspunkt i Social Inklusion. Hos os går trivsel, leg, læring og udvikling hånd i hånd. Alle børn har ret til leg,
læring og deltagelse i betydningsfulde og
udviklende fællesskaber. Det er dagtilbuddets opgave at sikre dette.
I et barneperspektiv betyder det, at det enkelte barn gives adgang til forskellige legeog læringsmiljøer under hensyn til de behov
de udviser.
Alle børn er forskellige og vi ser børnenes
forskellighed som en ressource. Forskellighed gør os nysgerrige, hvilket gør os klogere
på hinanden. Vores opgave i dagtilbuddet er
derfor at skabe plads til alle de forskelligheder vores børn udviser.
Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende
børnesyn, hvor vi i hverdagen tilbyder
•

•
•

•

•
•
•

•
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Alle ”kommer og går” glade til og fra
dagpleje!
Være fysisk og psykisk sund!
Tilgodese individuelle behov, såvel
som gruppers!
Blive mødt med anerkendelse og
værdsættelse!
Blive holdt af og holdt om!
Blive inkluderet i et trygt fællesskab!
Blive opdraget og inddraget i en
ramme og en kultur.
Blive inspireret og stimuleret til læring.

Vores værdigrundlag udgør de værdier vi arbejder efter pædagogisk i det daglige med
børnene, ligesom tilsynet, der varetages af
den pædagogiske supervisor har disse værdier som afsæt.
Pædagogisk læreplan
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Den pædagogiske læreplan udgør rammen
for det pædagogiske arbejde og vores arbejde med kerneopgave.
I dag skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan på baggrund af det pædagogiske grundlag.
Det pædagogiske grundlag består af følgende elementerne:
- Børnesyn. At være barn har en værdi
i sig selv.
-

Dannelse og børneperspektiv. Børn
skal tages alvorligt som led i dannelse og demokratisk forståelse.

-

Leg. Legen har værdi og skal være
en gennemgående del af dagtilbuddet.

-

Læringsforståelse. Læring skal forstås bredt. Læring sker igennem leg,
relationer, aktiviteter og udforskning
af f.eks. naturen.

-

Børnefællesskaber. Det pædagogiske personale sætter rammer for
børnefællesskabet så det inspirere til
leg, dannelse og læring.

-

Pædagogisk læringsmiljø. Gode, inspirerende, trygge læringsmiljøer er
afsæt i børns læring.

-

Forældresamarbejde. Det gode forældresamarbejde har fokus på at
styrke barnets trivsel og læring.

-

Børn i udsatte positioner. Alle børn
skal opleve at de udfordres og at de
mestrer leg og aktiviteter.

-

Sammenhæng med 0. klassen. Børn
skal understøttes i sociale kompetencer, tro på egen evne og nysgerrighed.

Lærerplanen har 6 læreplantemaer:
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-

Alsidig personlig udvikling. Børn skal
udvikle et nuanceret kendskab til
dem selv og til andre. De skal lære
deres egne og andres grænser at
kende, og de skal kunne tackle de
mange forskellige følelser, der opstår
i fællesskabet.

-

Sociale kompetencer. Børn skal udvikle deres evne til at indgå i forskellige sociale og kulturelle situationer.

-

Sproglig udvikling. Børns sprog skal
stimuleres. Med sproglig udvikling
menes både talesprog, skriftsprog,
tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

-

Krop og bevægelse. Børn skal have
mulighed for at udvikle deres motoriske færdigheder, udholdenhed og
bevægelighed.

-

Naturen og naturfænomener. Børns
viden om, erfaring med og forståelse
for naturen og naturfænomener skal
styrkes.

-

Kulturelle udtryksformer og værdier.
Børn skal have mulighed at opleve
kunst og kultur og de skal også have
mulighed for selv at udtrykke sig
æstetisk.

Personalegrupper og forældrebestyrelse inddrages i arbejdet og evaluering med den
pædagogiske lærerplan.
Det er vores målsætning at skabe læringsmiljøer, der understøtter læring igennem
hele dagtilbuddets dag. Arbejdet med de
pædagogiske læreplaner er med til, at sikre
at alle børn ses og styrkes i deres udvikling,
trivsel og dannelse.
Vi arbejder målrettet i forældre samarbejde
på at skabe en fælles rød tråd der styrker
børnene udvikling, trivsel og dannelse.
Vi arbejder løbende med at kvalificere vores
læreplansarbejde.
Gennem dokumentation kan arbejdet med
den pædagogiske læreplan bruges til at udvikle personalets faglighed og gøre den pædagogiske praksis bedre og mere synlig.
Fotografier, fotoplancher med kommentarer
og praksisfortællinger på tavler og i nyhedsbreve giver indblik i, hvordan vi arbejder
med læreplans målene i vores hverdag og
hvilken læring aktiviteterne giver børnene.
På den måde vil alle dokumentationsformer
kunne bruges i den årlige evaluering af den
pædagogiske læreplan.
Læreplanen i Dagpleje Syd er pt. under udarbejdelse.
Mad i dagplejen
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Vi serverer morgenmad til børnene frem til
kl. 7:30. Ca. kl. 9 serveres et let formiddagsmåltid bestående af brød og frugt. Frokost
serveres kl. ca. 11. Efter middagssøvnen
serveres eftermiddagsmad. Til de børn, som
afhentes sent, serveres endnu et måltid om
eftermiddagen.
Dagplejens kostpolitik er kendetegnet ud fra
følgende:

•

Fødselsdage og højtider

Sunde drikke til tørstige børn – vi
serverer mælk til mellemmåltiderne
og vand til hovedmåltiderne
• Sund mad
• God kvalitet
• Varieret mad som er en fryd for øjet
– en kilderen i maven
• Mulighed for at vælge til og fra under
måltidet
I dagplejen er der mulighed for at fejre barnets fødselsdag efter aftale med dagplejen.
I dagplejen markeres også højtider, traditioner og andre begivenheder. Ved højtider og
fødselsdage følger dagplejen sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Nogle af disse begivenheder fejres sammen
med Børnehuset Rævehøj og Humble
Skole. I samarbejdet bliver alle børn og forældre fra Humble Skole, Dagpleje Syd og
Børnehuset Rævehøj inviteret med til traditionelle begivenheder, f.eks. sommerfest og
fællesjuleafslutning i Humble Kirke. Til de
fleste begivenheder er bedsteforældre også
velkomne.

Søvn og hvile

Alle børn i dagplejen ”holder pause” til middag og evt. også om formiddagen. Langt de
fleste af børnene i dagplejen puttes i deres
barnevogn og sover en middags- og evt. formiddagslur udenfor. Vores holdning er, at
børn i denne aldersgruppe alle har gavn af
at få en middagslur, et lille hvil eller at holde
en pause. Vi holder ikke trætte og udmattede børn vågne, og som udgangspunkt sover børnene til de vågner.

Barnets opstart

Når jeres barn skal starte i dagplejen, vil I
blive inviteret til et indskrivningsmøde i jeres
dagplejers hjem. På dette møde vil vi gerne
fortælle om det at have barn i dagpleje, vore
forventninger til samarbejdet, gæsteplejen,
forældremøder osv. Dagplejeren vil fortælle
om hverdagen i sin dagpleje og der er
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mulighed for at få snakket om gensidige forventninger til det daglige samarbejde.
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Hvad skal barnet have med i institution?

Det er vigtigt at barnet har tøj og fodtøj med
til årstiden, skiftetøj med navn i og bleer hvis
det er aktuelt.

Barnets trivsel, tidlig indsats og det tværfaglige samarbejde

I Langeland Kommune har vi en forpligtigelse til at alle børn trives. Vi arbejder ud fra
procedurer der sikrer tidlig indsats, ensartethed og systematisk opmærksomhed.
Det er vigtigt, at de som omgås barnet i det
daglige, har fokus på det enkelte barns trivsel. Der skal ligeledes være opmærksomhed
på nødvendigheden af evt. indsatser. Det
kan være indsatser, der inddrager en hel
børnegruppe eller særlige indsatser målrettet det enkelte barn.
I vores arbejde med at sikre alle børns trivsel og udvikling, benytter vi os af forskellige
trivselsvurderingsværktøj, ligesom vi har et
tæt samarbejde med PPR, sundhedsplejen
og lignende relevante fagpersoner.

Forældresamarbejde

Vi vægter det gode forældresamarbejde og
den gode forældrerelation højt i Dagpleje
Syd.
For at skabe størst mulig helhed i barnets
hverdag og trivsel, er det en forudsætning,
at samarbejdet mellem forældre og dagtilbud
er åbent og tillidsfuldt.
Samarbejdet er et gensidigt ansvar, og
handler både om det formelle samarbejde
og det daglige samarbejde.
Dette kalder på et åbent, anerkendende og
ligeværdigt samarbejde.
Forældresamtaler i dagplejen:
Når jeres barn har været ca. 3 måneder i
dagplejen, inviteres I til en samtale med dagplejeren for at snakke om, hvordan det går i
dagplejen.
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Når jeres barn er ca. 2 år, laver vi sammen
en udviklingsprofil på jeres barn. Materialet
vil vi sammen gennemgå inden barnets børnehavestart.
Overgang fra dagpleje til børnehave

I Langeland Kommune arbejdes der systematisk med at sikre den gode overgang.
De forskellige overgange i et barneliv skal
være så sammenhængende som muligt, og
sker i et tæt samarbejde mellem børn, forældre og institution.
Formålet med at sikre den gode overgang
mellem sundhedspleje, dagpleje/småbørnsgruppe, børnehave, og skole, er at børn og
forældre skal opleve, at der er en rød tråd i
barnets institutionsliv, samt sikre at børn og
forældre er velforberedte på de forskellige
skift.
Dagpleje Syd har et tæt samarbejde med
Børnehuset Rævehøj, hvor dagplejeren i tiden op til barnets børnehavestart besøger
børnehaven, så barnet får en mulighed for at
få kendskab til børnehaven sammen med en
tryg relation. Børnehaven sender også en
pædagog på besøg i dagplejlen, hvor barnet
er, for at se barnets styrker og starte en relation.

Når dit barn bliver syg

Børn må ikke møde i dagplejen, hvis de er
syge eller udgør en smittefare. Forældrene
skal give besked til dagplejeren, når barnet
er sygt. I dagplejen følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Hvornår er barnet rask nok til at komme i
dagpleje?
-
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Når barnets almentilstand er upåvirket.
Når barnet er feberfrit, symptomfrit
og ikke frembyder nogen smitterisiko.
Feber defineres som 38 grader målt i

-

-

endetarmen, som er det mest pålidelige. Måles temperaturen i munden,
ligger værdier ½ grad under værdierne i endetarmen, og feber defineres derfor med 38,5 grader.
Når barnet kan klare at følge med i
de almindelige daglige aktiviteter
uden problemer.
Når barnet ikke kræver mere omsorg
og pleje end normalt.

Hvis dit barn bliver syg i dagplejen, ringer vi
efter dig.
Vi må kun give medicin til kronisk sygdom
som f.eks. astma. I disse tilfælde skal dagplejen have en medicinvejledning fra lægen.
Tilladelser

Ved indskrivningsmødet i dagplejen vil man
blive præsenteret for en et skema med diverse tilladelser man skal tage stilling til
Fotografering / Videoklip
Jeg/vi giver hermed tilladelse til, at der bliver
taget fotos / videoklip af vores barn i dagplejen.
Billeder til barnet selv eller dagplejeren
Billeder som bruges til fotobøger til dagplejebørnene i gruppen
Billeder som bruges i medierne med henblik
på synliggørelse af dagplejen
Billeder / videoklip som bruges til intern /
ekstern faglig sparring
Tilladelse til privat befordring

Forsikring
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Kommunen har ikke en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker hændelige ulykkestilfælde for børn i kommunens institutioner og
skoler. Vi opfordrer derfor forældrene til at
tegne en ulykkesforsikring.

Tavshedspligt

Alle ansatte i institutionen har tavshedspligt
vedr. barnet og familiens private forhold. Vi
informerer hinanden i institutionen om det
nødvendige for at kunne passe jeres barn
bedst muligt.

Forældrebestyrelse

Dagpleje Syd er en del af Langeland Kommunes Dagtilbud Syd, som består af afdelingerne Dagpleje Syd, Børnehuset Rævehøjs
Småbørnsgruppe, Børnehave og SFO.
Der vælges repræsentanter fra afdelingerne
til et fælles forældreråd, bestående af 6 forældrerepræsentanter og 3 personalerepræsentanter, hvoraf dagplejen er repræsenteret
med 2 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant. Fra forældrerådet vælges til forældrebestyrelsen 3 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant
som indgår direkte i en fælles forældrebestyrelse med Humble Skole.

Lukkedage

Dagplejen har lukket i weekender og på helligdage.
Langeland kommune har følgende lukkedage:
Grundlovsdag d. 5. juni
Juleaftensdag d. 24. december

Ferie

Når jeres dagplejer skal afholde ferie eller
afspadsering, vil I forældre blive bedt om at
melde tilbage til dagplejer, om jeres behov
for gæstedagpleje.
Vi gør opmærksom på, at vi i februar måned
vil bede jer udfylde et ferieskema angående
jeres sommerferie. Dette er af hensyn til
planlægningen af alle dagplejernes sommerferie.
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