Kort fakta om den kommunale dagpleje på Bornholm
Bornholms regionskommune har pt. 40 kommunale dagplejere rundt på øen.
I dagplejen er der 1 voksen og max. 4 børn i hvert hjem. Der kan dog forekomme korte perioder med 5 børn.
Derudover mødes dagplejeren med andre børn og voksne minimum 1 gang om ugen, når der er legestue.
Der er to dagplejepædagoger tilknyttet, som fører tilsyn og sparrer med den enkelte dagplejer.
Dagplejeren arbejder efter de gældende læreplaner, og alle dagplejere opkvalificeres i form af forskellige kurser, herunder bl.a. førstehjælpskursus hvert 2. år.

Vidste du at…
1. Den samme voksen vil stå klar i døren hver morgen til at modtage dit barn i et roligt, trygt og hjemligt miljø. Åbningstiden kan ligge mellem 06.00-17.00 og reguleres hos den enkelte dagplejer, ud fra
forældrenes behov. En dagplejer har åbent 48 timer ugentligt, og ved sygdom eller ferier, er der gæstedagplejer. (Se mere om gæstedagpleje herunder)
2. Den enkelte dagplejer prioriterer dit barns behov højt, og sikrer at alle børn bliver set. Du vil kunne
få en god beskrivelse af dit barns dag, når du kommer og henter, da der kun er én voksen, der tager
100% ansvar for dit barns dag.
3. Man i dagplejen vægter en sund og alsidig kost, der tilpasses dit barns smagsløg og evt. allergier.

4. Dit barn vil indgå i hjemlige/daglige rutiner, ud fra aldersmæssig kunnen. Børnene hjælper i fællesskab med at klargøre frugt og frokost, dække bord, oprydning inde og ude på legeområder, pasning
og omgang med dyr, hvis dagplejeren skulle have nogen m.v.
5. I dagplejen er der tid til jer forældre, da samarbejde og tillid er vigtigt. Størstedelen af de bornholmske dagplejere har mange års erfaring, og vil kunne komme med gode råd og vejledning, hvis I skulle
have behov for dette.
6. En dagplejer tilpasser hverdagen, efter barnets basale behov. Der er god mulighed for at være fleksibel i forhold til en god og rolig opstart, sovetider, aflevering og hentning, turdage, allergier, pottetræning, hygiejne m.v.
7. Børn med specielle behov som fx sårbare, sensitive, for tidligt fødte m.v. vil nemmere kunne skånes
for støj, store arealer og mange mennesker.
8. I de rolige omgivelser er der god tid og plads til fordybelse og nærvær med barnet/børnene.
9. Der er socialt samvær i legegrupper, hvor dit barn vil møde andre dagplejere og børn, i den samme
legegruppe hver uge. Skulle der så blive behov for gæstedagpleje, kender dit barn og den anden dagplejer allerede hinanden, så en gæstedagplejer vil være et kendt ansigt for dit barn. Man bestræber
sig på, at det vil være den samme gæstedagplejer man bruger hver gang.
10. Man laver kreative aktiviteter, som passer til barnets alder. Her har de mindre børn stor glæde af at
lære af de større.

Mere information kan fås på:
 www.brk.dk (søg ”dagplejen”)
 Besøg siden på Facebook ”Den Kommunale dagpleje på Bornholm”
 kontakt dagplejepædagogerne
Malene Byder 56923009/30181782
malene.byder@brk.dk
Lene Sønnersgaard 56923010/30181787
lene.sonnersgaard@brk.dk
Vi håber at se jer i den kommunale dagpleje på Bornholm.
- Udarbejdet af de kommunale dagplejere og forældrerådet

