Vi giver børnene omsorg, nærvær, knus og kram.
Vi har faste rutiner i forhold til barnets grundlæggende behov for mad, søvn, renlighed m.v. Vi har
ikke travlt, ting tager den tid det tager - med det

Mere end pasning

mener vi, at børnene får tid til at udvikle sig og
blive selvhjulpne.
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Dagplejerne for jævnligt besøg af dagplejepædagogerne, som følger børnenes udvikling. Rådgiver og
vejleder dagplejerne i arbejdet med dagplejebørneUR
LT
U
K

ne.

Du kan se billeder fra vores fælles
arrangementer og læse mere om
dagplejen på dagplejens hjemmeside

http://odsherred.dk/page5675.aspx
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Dagplejen i Egebjerg

Pia Reinhard:

er kommunal og består pt. af 4 dagplejere, som

Pia har et stort legeværelse med legehus, gynge og ruche-

Berit bor på en gård, med

hver passer op til 5 børn i alderen 0-3 år, i eget

bane og hun er Idræts – dagplejer, hvilket betyder, at hun

stor have og mange maski-

hjem.

kan stimulere børnene eks-

ner, som de tit går ud og

tra, med at kravle over/

kigger på. Berit er med i et

Dagplejen er barnets andet ”hjem”, vi har en gen-

under ting, hoppe og danse

netværk af andre dagpleje-

kendelig hverdag i vante omgivelser, med tryghed

osv. Pia har en stor have

re fra kommunen, som ar-

og nærhed af samme voksen hele dagen. Vores

som børnene elsker at kom-

bejder med motorik. Hvil-

støjniveau er meget lille.

me ud i – samt at gå tur ned

ket gør, at hun har kompe-

til hønsene

tencer inden for motorik,

Berit Nielsen:

krop og bevægelse.

Lisbeth Gaarde:

Marit Børve-Jørgensen:

Lisbeth har en åben stue / køkken hvor børnene leger.

Marit bor i Strandhuse-

Lisbeth er med i et netværk af andre dagplejere fra kom-

ne tæt på skov og

munen, som arbejder med

strand, hun har kaniner

For børnene er gæstedagplejerne kendte, da vi er

børn med særlige behov.

og katte hjemme. Marit

en lille gruppe, som mødes en formiddag én gang

Hvilket gør, at hun har en

er Natur – dagplejer,

om ugen i legestue, samt vi tager på besøg hos hin-

større forståelse for denne

hvilket gør at hun tit er

anden. Én gang om måneden, er vi i heldagslege-

gruppe børn, og redskaber

på tur med andre natur-

stue i ”Giraffen” i Nykøbing Sj.

til at fremme disse børns ve

dagplejere, samt at hun

og vel.

har ekstra viden om

I dagplejen stimulerer vi børnene sprogligt, socialt,

hvad naturen kan bru-

motorisk, emotionelt og lærer om kulturelle traditi-

ges til, i forhold til

oner. Vi er alle ude, når vejret er til det.

dagplejebørn.

