Dagplejen i Lolland
Kommune
Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige

Velkommen
Vi vil gerne byde jer velkommen i
Lolland Kommunes dagpleje.
Vi glæder os til at lære jeres barn at
kende og til det kommende samarbejde med jer forældre.
Når jeres barn starter i dagplejen vil I
blive budt inden for i et privat hjem,
som er godkendt og indrettet til at
dagplejeren kan være sammen med
børnene i gode og trygge hjemlige
omgivelser.

Dit barns trivsel,
udvikling og læring
I de første tre år af et barns liv sker
der en fantastisk udvikling og dit
barns tid i dagplejen skal være lærerig, udviklende og tryg – både ude og
inde.
I hverdagen vil dit barns dagplejer
tage sig tid til både det nære – ved at
pusle, tale, synge, læse og lege med
dit barn, og det mere udadvendte,
hvor jeres barn får oplevelser og erfaringer i andre miljøer eksempelvis
børnehavedage, ture, fælles arrangementer i dagtilbud, teater, biblio2

teksbesøg, musik, rytmik og ”Dagplejens dag”.

Læreplaner – leg og
læring
Leg og læring bliver en naturlig del af
dit barns hverdag og dagplejen arbejder ligesom øvrige dagtilbud med
afsæt i ’De pædagogiske læreplaner’,
som er en del af Dagtilbudsloven.
Børnene kommer til at opleve og deltage i aktiviteter indenfor både: ’Kulturelle udtryksformer & værdier’,
’Krop & bevægelse’ og ’Natur’.
Dagplejeren vil gennem forskellige
forløb folde verden ud sammen med
børnene. Læring i dagplejen handler
om at lege, undersøge og opleve, så
børnene udvikler deres sprog, personlighed samt sociale og kognitive kompetencer.
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Mad
At spise sammen med andre børn er
også et vigtigt bidrag til dit barns udvikling. Dagplejeren sørger for en god
og rolig atmosfære omkring måltidet.
Dit barn vil få tilbudt en sund og afvekslende kost tilpasset barnets alder.
I dagplejen spises der ikke slik eller
kage. Når vi fejrer fødselsdage eller
andre festlige begivenheder serveres
sunde og festlige alternativer.
Hver dag serveres der:





Morgenmad, hvis barnet kommer inden kl. 8.00
Mellemmåltider formiddag og
eftermiddag
Frokost
Mælk eller vand at drikke
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Hvis dit barn skal have specialkost er
det noget I selv skal medbringe (allergi eller andet). Ligeledes skal sutteflasker være tilberedte hjemmefra.

Søvn
Søvn er betydningsfuldt for barnets
dagligdag, udvikling og ikke mindst
betydningen for den gode og sunde
barndom. Som udgangspunkt vækker
vi ikke børn.

Renlighed
Når dit barn er omkring to år, vil dagplejeren tale med jer om et godt tidspunkt for, hvornår I i fællesskab samarbejder om jeres barns renlighed.
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Et godt samarbejde

Kurser og ny viden

Et godt samarbejde med jer forældre
er vigtigt for jeres barn. Alle børn
udvikler sig, men nogle gange kan
børn have behov for lidt ekstra hjælp
til at komme videre i deres udvikling.
Her er det vigtigt, at vi samarbejder
om at støtte barnets udvikling og
læring og derfor taler vi åbent med jer
om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til barnets udvikling. I nogle tilfælde vil det være noget, der kan klares
mellem jer og dagplejeren, mens det
andre gange kan være nødvendigt at
tilsynspædagogen eller eksempelvis
en ressourcepædagog vil blive tilknyttet i en periode. Uanset hvilke indsatser vi sætter i gang, vil det altid ske i
samarbejde med jer forældre.

I Lolland Kommune lægger vi vægt på,
at vores medarbejdere har grundig
viden om børns udvikling og har kompetencer til at sætte gode aldersrelevante lege og aktiviteter i gang sammen med jeres børn. Derfor deltager
dagplejeren ind i mellem på kurser for
at få ny viden og inspiration til glæde
for jeres børn. Dagplejerne vil også få
ny viden sammen med børnene, hvor
eksempelvis en musikpædagog, talepædagog eller kunstner vil bringe
spændende oplevelser og erfaringer
til børnene. Denne form for ’kurser’
kan for eksempel foregå på biblioteker, i vores institutioner eller hjemme
hos den enkelte dagplejer.

Tavshedspligt
Alle medarbejdere i dagplejen har
tavshedspligt i forhold til oplysninger
om dit barn og jeres private forhold. I
de tilfælde, hvor en medarbejder får
kendskab til, at et barn udsættes for
omsorgssvigt eller overgreb, har
medarbejderne imidlertid pligt til at
underrette deres nærmeste leder og
de sociale myndigheder, således at
barnet og familien kan få den støtte,
der er nødvendig.
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Alt det praktiske
Plads i dagplejen og kontaktmøde
Tilsynspædagogen afholder et fælles
informationsmøde for nye familier om
dagplejens pædagogik, kerneopgaver
og hverdag. Mødet foregår som regel
ca. 2 uger før barnet skal starte i dagplejen og finder som regel sted i en
børnehave eller legestue. På mødet
indhentes også samtykkeerklæring.
Det første møde mellem forældre og
dagplejer foregår i dagplejerens hjem.
På dette møde fortæller dagplejeren
om de praktiske ting i forbindelse
med, at barnet skal være i dagpleje.
Dagplejeren fortæller om, hvordan
dagen tilrettelægges, pædagogik,
samarbejdet med andre dagplejere og
pædagoger, børnehavedage, om ture
og meget andet. I forældre fortæller
om jeres barn, hvad det spiser, hvordan det sover, små vaner o. s. v.

Hvad skal dit barn have med
i dagplejen?
Barnets påklædning skal være praktisk og hensigtsmæssig efter årstiden,
barnets alder og legemuligheder.
Barnet skal være udstyret med tøj til
såvel indendørs som udendørs aktiviteter, hvilket omfatter regntøj, gumLolland Kommune

mistøvler, inde sko samt diverse former for skiftetøj. Det forventes, at
barnet møder renvasket og med rent
tøj i dagplejen.
Medbring:
 Bleer og engangsvaskeklude
 Køkkenrulle/ engangslommetørklæder
 Pose til vådt/snavset tøj
 Solcreme (minimum faktor 30
og svanemærket) og solhat i
sommertiden)
 Sutter/sovedyr
 Skiftetøj/hagesmække

Tal også med dagplejeren og find ud
af, om der er andre ting, der er praktiske at have med i dagplejen.

Sygdom
Giv altid dagplejerne besked ved sygdom og fortæl, hvad barnet fejler. Det
er vigtig viden i forhold til smitte af de
andre børn.
Hvis et barn bliver sygt i løbet af dagen, kontakter dagplejer jer forældre.
Det er dagplejer, der vurderer om
barnet kan vente med at blive hentet
til normal afhentningstid, eller om I
skal hente barnet indenfor en kortere
aftalt tidsramme.
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Børn er syge når de:
o

o
o
o

o
o
o

er pirrelige og helst vil sidde på
armene hele dagen, eller helst vil
sove hele tiden.
har kastet op om natten eller på
vej til dagpleje
har feber
har tynd mave – diarré eller afføringen på anden måde er væsentlig anderledes end sædvanlig
har børnesår, hvor skorperne ikke
er faldet af
har øjenbetændelse, som tydeligt
generer barnets almene tilstand
har svækket almentilstand

Det er selvfølgelig et skøn, hvornår
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barnet er rask nok til at komme i dagpleje igen, men det kan have kedelige
konsekvenser at starte for tidligt efter
sygdom.
Det er dagplejerens endelige vurdering, om børn er raske nok til at
komme i dagpleje. Afgørelsen træffes
efter de retningsliner, der er udstukket fra Sundhedsstyrelsen.
Barnet skal kunne følge og deltage i
aktiviteterne i dagplejen både indenog udendørs.
Dagplejeren kan ikke påtage sig at
passe syge børn – dels pga. smittefare
og dels af hensyn til det syge barns
omsorg.
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Medicin
I sjældne tilfælde kan dagplejeren
give lægeordineret medicin, når der
foreligger skriftlig anvisning på medicinen, og den er forsynet med relevant navn og dato. Medicinen skal
opbevares i original medicinbeholder
fra apoteket. I tilfælde hvor en mere
grundig vejledning er nødvendig f.eks.
vedr. astmamedicin og insulin, beder
vi jer forældre om at komme med en
skriftlig instruktion fra lægen.

Kørsel
Befordring af dagplejebørn i dagplejerens egen bil i forbindelse med aktiviteter, må kun finde sted med forældrenes skriftlige tilladelse, hvilket
gives på BørneIntra. Kørsel vil kun
finde sted i meget begrænset omfang,
og der vil altid være et pædagogisk
formål med turen. Barnet er altid
fastspændt i godkendt stol.

Afhentning af børn
Hvis dagplejer er syg
Dagplejeres eventuelle sygemeldinger
sker mellem kl. 5:45 - 6:30.
For at undgå at køre forgæves og
komme til en lukket dør, er det meget
vigtigt, at I har jeres telefon indenfor
hørevidde. I bliver kontaktet vedrørende gæsteplads umiddelbart efter
sygemeldingen er modtaget. Det er
gæstedagplejeren, der orienterer jer
om dagplejerens raskmelding.
Lolland Kommune

Dagplejeren må kun udlevere børnene til forældrene, medmindre andet
er aftalt. Forældrene må i så fald sørge for at træffe en klar aftale med
dagplejeren.
Kun dagplejeren må passe børnene.
Er der imidlertid en særlig grund, kan
enten de øvrige dagplejere
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/pædagogisk personale fra dagplejerens ”Børnehave” eller en tilsynspædagog kortvarigt passe børnene, men
det skal i hvert enkelt tilfælde aftales
med forældrene og ledelsen.

Lukkedage og
sampasning

Ferie – dit barns og
dagplejerens

Da vi erfaringsmæssigt ved, der er lavt
fremmøde på særlige dage, vil der
disse dage kun være åbent hos enkelte dagplejere. Derfor vil I her, måske,
opleve at blive tilbudt pasning hos en
dagplejer udenfor egen gruppe, og i
enkelte tilfælde udenfor eget område.

Når dagplejeren afvikler ferie gives
der besked til forældrene i god tid.
Dagplejeren har på grund af en arbejdsuge på 48 timer, 6 afspadseringsdage årligt ud over den almindelige ferie.
Når dagplejeren afvikler ferie kan vi
tilbyde gæstepleje. I gæsteplejen følger barnet den tid, der er aftalt hos
den faste dagplejer. Det tilstræbes, at
barnet bruger den samme gæstepleje
fra gang til gang. Dog kan det forventes, at barnet møder 3-4 dagplejere i
løbet af sin dagplejetid.
Holder barnet en fridag skal forældrene, af hensyn til dagplejerens tilrettelæggelse af dagen, give besked til
dagplejeren om fraværet.
Børn har også brug for ferie, og det
forventes, at dit barn holder mindst 4
ugers ferie fra dagplejen hvert år. Det
er vigtigt for børnene at opleve, at de
”har fri” i en rolig periode sammen
med familien.
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Dagplejen er lukket Grundlovsdag og
den 24. december.

Vi vil altid bestræbe os på at finde den
bedst mulige løsning. De særlige dage
er dagen efter Kristi Himmelfart og
hverdagene mellem jul og nytår.
Skulle du have behov for at få dit barn
i dagpleje på en af disse dage, skal du
kontakte dagplejerens leder eller tilsynspædagog senest en måned før
den pågældende dato af hensyn til
planlægningen.

BørneIntra og
kommunikation
Dagplejeren og/eller tilsynspædagogen skal have besked om alle ændringer i forhold, der er givet ved barnets
indmeldelse og du skal selv rette ændringerne på BørneIntra. BørneIntra
er også der, hvor der vil være diverse
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informationer om aktiviteter med
videre og billeder af børnene.
Vi bruger ikke Facebook af juridiske
årsager.

Forældrebestyrelse
Forældrebestyrelsen består af forældrerepræsentanter og personalerepræsentanter fra det enkelte område.
Forældrebestyrelsens opgaver består i
at fastsætte overordnede principper
for områdets virksomhed, bl.a. har
bestyrelsen indflydelse på fastlæggelsen af principper for anvendelse af de
børnerelaterede budgetmidler.
Der vælges et forældrekontaktråd i
hvert område. Forældrekontaktrådene refererer til områdets forældrebestyrelse og kan rejse forslag hertil –
ligesom det kan tage initiativ til lokale
aktiviteter. Forældrekontaktrådet
sammensættes af forældre fra dagplejen og den tilknyttede børnehave.
Formanden for forældrekontaktrådet
har plads i bestyrelsen for området.

Herudover kan hver dagplejer have et
gæstebarn, med mindre dagplejeren
har fravalgt denne mulighed jf. overenskomst i FOA. Den enkelte dagplejer er tilknyttet en tilsynspædagog,
som fører tilsyn med dagplejeren.
Ledelsesmæssigt er den enkelte dagplejer tilknyttet en institution i det
område dagplejeren bor.

Åbningstider
Åbningstiden hos dagplejerne ligger
mellem kl. 06:30 og 16.45 – fredag til
kl. 16.00 (50,5 time), dog er den enkelte dagplejers ugentlige arbejdstid
på max. 48 timer.
Der vil være mulighed for, at enkelte
dagplejere kan klare særlige opgaver
for forældre med specielle arbejdstider. Den maksimale åbningstid fastlægges mellem kl. 6.00 og 18.00

Organisering
I Lolland Kommune har vi ca. 100
dagplejere og ca. 400 børn i alderen 6
måneder – 2,10 år. Geografisk er
dagplejen spredt over hele kommunen. Dagplejerne passer hver 4 børn.
Lolland Kommune
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Nyttige links

BørneIntra:
https://lolland.inst.dk
Motorik og sprog:
http://motorikogsprog.dk
Net sundhedsplejersken:
http://www.netsundhedsplejerske.dk
FOAs hjemmeside om dagplejen:
http://en-god-start.dktilegne sig ny
viden

Forsikringer
Vi opfordrer forældrene til at tegne
en børneulykkesforsikring, da børnene ikke er forsikret gennem kommunen.re sig selv og sine omgivelser gen
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