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Kære Forældre
Denne pjece er tænkt som information om dagplejen. Den indeholder
dels noget om det pædagogiske arbejde og dels noget om vigtige
informationer i forbindelse med opstarten og til brug i tiden i dagplejen.
I Dagplejen ser vi samarbejdet med dig som meget værdifuldt, så dit
barn oplever at være i trygge, forudsigelige rammer.
Du er den vigtigste voksne i dit barns liv, så det er betydningsfuldt,
at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem dig og dagplejeren.

Vores menneskesyn
Dagplejens styrke er, at barnet er i et trygt og overskueligt miljø, og det
er den samme voksne, der er til stede både ved aflevering og afhentning.
Kerneopgaven er at skabe optimale udviklingsmuligheder for dit barn i
den tid, det er i dagplejen. Det sker i et miljø, der stimulerer og fremmer
dit barns udvikling og selvværd.
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Det pædagogiske arbejde
Grundlaget for indholdet i det pædagogiske arbejde er beskrevet i
dagtilbudsloven under Den styrkede pædagogiske læreplan.
Vi udarbejder motorikvurdering omkring barnets 12. måned samt
dialogprofiler ved 2 år samt på vej til børnehave. Her anvender vi
Hjernen & Hjertet som pædagogisk redskab. Dialogprofilen på vej til
børnehave er i samarbejde med dig som forældre.

Temaerne i den styrkede
pædagogiske læreplan er:
✓ Alsidig, personlig udvikling
✓ Sociale udvikling
✓ Kommunikation og sprog
✓ Krop, sanser og bevægelse
✓ Natur, udeliv og science
✓ Kultur, æstetik og fællesskab

Tilsyn
Dagplejerne er opdelt i teams, hvor
der er tilknyttet en dagplejepædagog.
Dagplejepædagogen er faglig leder
for dagplejerne og foretager tilsyn
både anmeldt og uanmeldt.
Ved tilsynsbesøget er det primære fokus
vejledning, og pædagogisk sparring til
dagplejeren omkring arbejdet med det
enkelte barn og børnegruppen som helhed.
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Legestue
Hvert team er samlet i legestue. Det er forskelligt fra distrikt til
distrikt, hvor ofte der er legestue. Om det er hel- eller halvdagslegestue.
Halvdagslegestue er om formiddagen og heldagslegestue hele dagen,
hvor du skal aflevere og hente dit barn i legestuen.

Formålet med legestuerne er, at:
		 ✓ Barnet lærer de andre dagplejere og børn at kende
 arnet får mulighed for at blive en del af et
		 ✓ B
større børnefællesskab
 er er mulighed for at lave fælles aktiviteter bl.a. med
		 ✓ D
udgangspunkt i de styrkede pædagogiske læreplaner

		 Dagplejepædagogen fører også tilsyn i legestuen.

Ledelse og administration
Dagplejeleder: Tove Nedergaard · tlf. 7972 7337
e-mail: dagplejen@billund.dk
www.dagplejen.billundkommune.dk

Dagplejekontorets åbningstider
Kontoret har åbent for både telefonisk henvendelse
og personligt fremmøde:
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Mandag – onsdag���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������kl. 8:00
9 – 15:30
Torsdag �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� kl. 8:00 – 17:00
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Fredag����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� kl. 8:00 – 12:30
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Åbningstider
hos dagplejerne
Ligger mellem kl. 6:00 til kl. 17:00.
Fredag til kl. 16:00.
Den enkelte dagplejer har åbent 48 timer
om ugen. Der er følgende tidsrum:
Kl. 6:00 – 15:45 / Fredag til kl. 15:00
Kl. 6:15 – 16:00 / Fredag til kl. 15:15
Kl. 6:30 – 16:15 / Fredag til kl. 15:30
Kl. 6:45 – 16:30 / Fredag til kl. 15:45
Kl. 7:00 – 16:45 / Fredag til kl. 16:00
Kl. 7:15 – 17:00 / Fredag til kl. 16:15
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Opstart i dagplejen
Forud for opstarten hos dagplejeren inviteres du til et opstartsmøde
hos dagplejeren. Ved besøget deltager forældre, dagplejer og
dagplejepædagog. Der orienteres om dagplejen, aftales konkret
pasningstid inden for dagplejerens åbningstid, tales om dagplejerens
dagligdag m.m.
Du fortæller om barnets vaner, mad, søvnbehov osv. og hvad der er
vigtigt lige netop for dit barn. Vi vil gerne vide, hvad du lægger vægt
på, så vi bedst muligt kan tilgodese din families og barns behov.
Vi laver aftale om dit barns opstart/indkøring i dagplejen.

Nedenstående er tænkt som inspiration
udarbejdet af Sundhedsplejen og Dagplejen
til samtalen ved besøget hos dagplejeren:
✓ Hvad giver barnet tryghed?

		 ✓ Hvad viser dit barn glæde ved?
 vordan trøster du dit barn?
		 ✓ H
		 ✓ H
 ar dit barn bestemte ritualer,
når det skal sove?

		 ✓ Hvordan og hvad spiser dit barn?
 r der noget dit barn ikke kan tåle?
		 ✓ E
 vad kan dit barn nu og hvad øver det sig i?		
		 ✓ H
		 ✓ H
 ar der været komplikationer i graviditeten,
omkring fødslen eller de første måneder,
som har betydning for dit barns udvikling
eller for forandringer i hverdagen?

 ar der været særlig fokus på bestemte
		 ✓ H
områder i dit barns udvikling?
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De første dage
✓ Det er en stor forandring for dit barn at starte, så vi
opfordrer til, at du er lidt med den første dag, samt at starte
med få timer ad gangen, hvis der er mulighed for det.
Det er afgørende for forløbet, at vi sammen aftaler,
hvordan dit barn vænner sig til at være det nye sted
✓V
 i har god erfaring med, at du siger tydeligt farvel, når
du går – også selvom dit barn bliver ked af det
✓D
 et er tilladt at græde. Dagplejeren er altid klar til at trøste
barnet, det er naturligt at blive ked af det. Du er velkommen
til at ringe, hvis du er bekymret
✓D
 e fleste børn bliver trygge ved dagplejeren i løbet af et par
uger, men det er individuelt, og det tager vi altid hensyn til.
Det vigtigste er, at dagplejeren har en god kontakt med dig
som forældre, hvor I gensidigt informerer hinanden om
små og store begivenheder i dit barns hverdag
✓H
 ar du nogle spørgsmål, du gerne vil have besvaret,
så spørg dagplejeren eller ring til dagplejepædagogen
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Ændringer af oplysninger omkring barnet
D
 et er vigtigt at din dagplejer orienteres
når der er ændringer i følgende:

		 ✓ Ny adresse
 y arbejdsplads
		 ✓ N
		 ✓ Nyt telefonnummer

		 ✓ Der ønskes ændringer af pasningstiderne
 er er eventuelle andre forhold,
		 ✓ D
der ønskes drøftet
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Udmeldelse
Se vores hjemmeside

https://billund.dk/borger/boern-unge-og-familier/digital-pladsanvisning
Udmeldelsen sker dog automatisk, når dit barn optages i børnehave.
Der tilbydes børnehaveplads fra den 1. i den måned, hvori barnet
bliver 3 år.

Kost
Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dagplejerne sørger for
en sund og varieret kost. Hvis dit barn får modermælkserstatning
og pulvergrød, skal du selv medbringe det.

Betaling
Se vores hjemmeside:

https://billund.dk/borger/boern-unge-og-familier/dagtilbud-til-boern/
/foraeldrebetaling/takster-dagtilbud-og-sfo
Betaling sker forud. Juli måned er betalingsfri.
Der ydes søskendetilskud efter de gældende
regler i dagtilbudsloven.
Derudover er der mulighed for at søge
økonomisk fripladstilskud efter de
gældende regler i dagtilbudsloven.
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Sygdom
Barnet
		 ✓ Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende
smitsomme sygdomme hos børn
 arnet skal kunne følge en almindelig hverdag hos
		 ✓ B
dagplejeren, og vi vurderer ud fra barnets almene tilstand
		 ✓ Vi måler som udgangspunkt ikke temperatur på dit barn

		 ✓ Når dit barn er syg, må han/hun ikke komme i dagplejen
 iv din dagplejer besked om, at barnet er syg
		 ✓ G
		 Dagplejeren

		 ✓ Når dagplejeren melder sig syg, bliver du kontaktet af en
dagplejepædagog fra dagplejekontoret og får tilbudt
en gæstedagplejeplads		
 et er din opgave at medbringe barnevogn/dyne m.m.
		 ✓ D
til gæstedagplejeren
		 ✓ D
 u får besked om raskmeldingen fra gæstedagplejeren eller
fra dagplejekontoret
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Ferie – herunder lukkedage
Barnet
		 ✓ Den 5. juni og 24. december er der lukket
 er forventes, at børn minimum holder 4 ugers ferie om året
		 ✓ D
		 ✓ V
 ed ferie skal du give din dagplejer besked.
Hun orienterer derefter dagplejepædagogen
		
		 Dagplejeren

		 ✓ Ved dagplejerens frihed tilbydes der en gæsteplads.
I Billund er der et gæstehus med 10 pladser, som vi benytter,
før der gæsteplaceres hos en dagplejer. I Grindsted er der tre
gæstedagplejere, som benyttes ved fravær
		

Enkeltstående fridage
Når dit barn holder fri, bedes du give
jeres dagplejer / gæstedagplejer besked
tidligst muligt om morgenen, da pladsen
så måske kan tilbydes et andet barn.
Hvis børnene ikke er kommet kl. 9.00,
har dagplejerne lov til at gå fra huset
til legestue, legeplads m.m.
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Ændring af mødetid
Giv venligst din dagplejer besked, hvis dit barn ikke kommer
eller bliver hentet til aftalt tid.

Tavshedspligt
Alle ansatte indenfor dagplejen har tavshedspligt.
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Samarbejde
Det er vigtigt, du taler med din dagplejer, hvis der er noget, du undrer
dig over eller ikke er helt tilfreds med. Hvis du har brug for det, er du
også velkommen til at kontakte dagplejepædagogen eller ledelsen.
Når dit barn har gået i dagplejen i ca. 3 måneder, tilbydes du en samtale
med din dagplejer, hvor du på forhånd får udleveret en seddel med nogle
spørgsmål, som du kan overveje til mødet.

Forsikringer
Billund kommune har ikke forsikring vedr. børn, der kommer til skade
i dagplejen. Du skal derfor være opmærksom på, at du har en forsikring
vedrørende dit barn.

Vi glæder os til
samarbejdet med dig
og ser frem til at lære dit
barn at kende.
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