Oplæg til områdebestyrelsen omkring ændring af dagplejen legestue

Dagplejestruktur fra 1. februar 2018

Legestuen:
Legestuen ændres fra heldags legestue til halvdags legestue. Dvs. at børnene alle
dage bliver afleveret hjemme hos dagplejeren. Dagplejeren går så med børnene til
legestue i Søstjernen og er der kl. 9.00, så de kan være med til samlingen. Efter
samling deltager dagplejeren og børnene i de pædagogiske aktiviteter, der er i
Søstjernen. Dette koordineres med pædagogen i gruppen. Pædagogen vil komme til
at være faglig sparring i praksis for dagplejerne.
Dagplejerne spiser frokost sammen med den øvrige børnegruppe og det aftales, i
samarbejde med pædagogen eller den daglige leder, om børnene sover middagslur
i Søstjernen. Efter middagsluren er det dagplejerens vurdering om de bliver i
legestue resten af dagen, eller om de går hjem til dagplejehjemmet.
Dagplejerne er i legestue én af gangen, modsat i dag hvor de er i legestue to og to.
Henover året vil dagplejerne rotere på dagene, så de kommer til at være i legestue
på forskellige dage. Det er endnu ikke besluttet hvor lange perioderne mellem
rotationerne er.
Der vil dermed være legestue i Søstjernen mandag, onsdag, torsdag og fredag.
Tirsdag samles alle dagplejere med børnene i gymnastiksalen på Humlebæk Skole,
udskolingen.
Legestuen tilknyttes en fast nyoprettet gruppe i Søstjernen (Tanglopperne). Det vil
være Ann-Christin Pihl Pedersen, der er pædagog i gruppen og Vibeke Nielsen vil
være fast tilknyttet pædagogmedhjælper. Vibeke vil ligeledes stadig være
gæstepasser for dagplejen som hidtil. Gruppen kommer i løbet af foråret til at være
på 6 vuggestuebørn.
Ved behov for gæstepasning, aflyses legestuen.

Gæstepasning:
Gæstepasning af dagplejebørn vil fortsat foregå i Søstjernen med Vibeke Nielsen
som gæstepasser. Gæstepasningen vil ske i Søstjernens nye vuggestuegruppe,
hvor også legestuen er.
Da to af vores dagplejere er et ægtepar, og det kun vil være muligt at have max. 5
børn i gæstepasning i Søstjernen, vil gæstepasningen for deres børn være lidt
anderledes.
To dagplejere nednormeres til 3 børn hver. Det betyder, at der så vil kunne
gæstepasses to børn i de to frikøbte pladser, samt et barn som 5. barn hos den ene
dagplejer. Det vil i samarbejde med dagplejerne og dagplejepædagogen (Lilian
Mortensen) vurderes hvilke børn, der skal gæstepasses i dagplejehjem og hvilke
børn, der skal gæstepasses i Søstjernen. Det vil som udgangspunkt være de yngste
børn, der tilbydes gæstepasning i dagplejehjem. Det vil ikke være en vurdering fra
gang til gang, men for en periode, således at børn og forældre får fast tilknytning til
samme gæstedagplejer.

