LEGESTUEN
DEN KOMMUNALE DAGPLEJE
VIBORG

Legestuen

Denne lille pjece beskriver formålet med legestuen for både børn og
voksne – og beskriver endvidere, hvilke roller og ansvar, der ligger
hos dagplejere og hos dagplejepædagoger, for at legestuen kan
fungere som optimalt læringsrum for børnene.

Dagplejen er et dagtilbud i godkendte private hjem for børn i
alderen 24 uger – 3 år.
Det hjemlige miljø i dagplejen, giver mulighed for fokus på
nærvær og den individuelle relation. Dette er med til at give
barnet en tryg og overskuelig hverdag.
Dagplejerne mødes i legestue i små grupper ca. 1 gang om
ugen. Legestuen giver mulighed for et andet læringsmiljø end
hjemme hos den enkelte dagplejer.
Dagplejen tilbyder både i hjemmet og i legestuen, et miljø,
hvor trivsel, udvikling og læring er i centrum.
Omgivelserne har betydning for barnet og derfor er der fokus
på både det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.
Mindst 1 gang om måneden er dagplejerne i legestuen hele
dagen, hvor barnet afleveres og hentes i legestuen.
Det er i heldagslegestuen at der blandt andet arbejdes med
TOPI.
Heldagslegestuen giver mulighed for fælles faglige drøftelser i
middagsstunden – mulighed for sparring og
erfaringsudveksling.
I legestuen afholdes fællesarrangementer i forbindelse med
årets traditioner.

Formål med legestuen.

- At dagplejere og børn lærer hinanden at kende, og får skabt
en god relation.
- At børnene indgår i skabende og sunde fællesskaber, som
styrker deres evne til at danne relationer og venskaber.
- At tilbyde et læringsmiljø, hvor barnet sikres trivsel, udvikling
og læring.
- At barnet gradvist bliver vant til og tryg ved, at være en del
af et større socialt fællesskab, og lærer at deltage i
aktiviteter med flere børn.
- At børnene tilbydes og opdeles i fællesskaber med andre
børn på samme udviklingsniveau
- At der planlægges aktiviteter, som er tilpasset de forskellige
aldersgrupper og børnenes nærmeste udviklingszone.
- At aktiviteter er tilrettelagt inden for rammerne af de 6
læreplanstemaer.
- At dagplejerne reflekterer og er nysgerrige på egen og
kollegers praksis.
- At dagplejerne gennem vidensdeling har mulighed for at
styrke fagligheden.
- At der arbejdes med TOPI, tidlig opsporing og indsats.

Dagplejers rolle og ansvar - både selvstændigt og i
fællesskab -, til gavn for det enkelte barn.

-

-

-

At tilrettelægge praksis ud fra kendskab til Lys i Øjnene og
Det Strategiske Hus
At tilrettelægge praksis ud fra de 6 læreplanstemaer
At tage ansvar for og handle på, at legestuegruppen
fungerer som en ligeværdig og professionel engageret
gruppe, med positiv tilgang til faglig udvikling.
At reflektere over og justere på egen og fælles praksis så
det enkelte barn støttes i sin udvikling ud fra nærmeste
udviklingszone.
At reflektere over og justere på egen og fælles praksis, så
børnefællesskabet udvikles.
At tage ansvar for, der dannes positive relationer i
legestuegruppen
At tage ansvar for trivsel, udvikling og læring for alle børn og
voksne.
At tage ansvar for, at italesætte og støtte kolleger i at justere
på praksis til gavn for børnene.
At reflektere over og justere på tilrettelæggelsen af
legestuens læringsrum og læringsmiljø

Dagplejepædagogens rolle og ansvar, til gavn for det
enkelte barn er

- At udfordre og forstyrre legestuens praksis, så der skabes
refleksion over denne.
- Gennem reflekterende spørgsmål, udfordre og støtte
gruppedynamikken i legestuegruppen.
- At sikre, at legestuens praksis afspejler
Læreplanstemaerne, Lys i Øjnene og Det Strategiske Hus.
- At være tovholder på TOPI
- At være observerende og handlende på børns og voksnes
trivsel, udvikling og læring.
- Gennem sparring og konkret hjælp støtte dagplejernes
oplevelse af mening og sammenhæng i forbindelse med
faglige udviklingstiltag.
- At føre sikkerhedsmæssige og pædagogiske tilsyn og
kontrol.
- At støtte implementering af didaktik som arbejdsredskab.
- Ved behov, tage ledelse på planlægning af legestuens
praksis og aktiviteter

Dagplejen område Nord
Dagplejen område Øst
Dagplejen område Sydøst
Dagplejen område Sydvest
Dagplejen område Vest

