
 

  

Ro til nærvær, tid til udvikling. 

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN 

 

i Egedal Kommune 
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Vi byder jer og jeres barn hjertelig velkommen i dagplejen. 

 

Dagplejen er et pasningstilbud til børn i alderen fra 0 – 2,11 år. Hver dagplejer har som 

udgangspunkt indskrevet 3 børn og der er ansat 21 dagplejer i Egedal. 

Det der kendertegner dagplejen er, at børnene passes i et overskueligt hjemligt miljø, dagplejerens 

eget hjem, som er godkendt til pasning. 

I dagplejen arbejdes der med barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det sker i læringsmiljøer, 

der har fokus på barnet i rutinerne, i planlagte aktiviteter og i leg og i tæt relation med dagplejeren og 

børnegruppen. 

I dagplejen lægger vi vægt på en hverdag, hvor tryghed, tillid, nærvær og opmærksomhed har høj 

prioritet. 

Samarbejdet mellem dagplejer og forældre har stor betydning for barnets trivsel. Vi lægger derfor 

vægt på en åben, ærlig og respektfuld dialog mellem dagplejer og forældre.  

Opstartsmøde: 

Før barnet starter op i dagpleje, aftales der et opstartsmøde hos dagplejeren. Denne aftale laves 

med daglige leder. 

På opstartsmødet har I mulighed for at tale med dagplejeren om, hvordan hverdagen i dagplejen 

er organiseret. 

Den daglige leder fortæller om deres rolle og informerer generelt om dagplejen. 

Forældre får lejlighed til at fortælle om deres barn og evt. særlige behov / ønsker. For at jeres barn 

får den bedste start i dagplejen, er det vigtigt, at I aftaler indkøringen med jeres dagplejer. 

 

 

Dagplejerne. 

Dagplejerne har åbent 48 timer om ugen og er normeret til at have 3 børn i alderen 0 – 2,11 år. 

Dagplejerne er inddelt i grupper (legestuegrupper), i de distrikter, de bor i. 

Dagplejerne stiller beskæftigelsesmaterialer og legetøj til rådighed. Dagplejeren sørger for mad til 

børnene (se pjecen: Retningslinjer for sundhed i dagplejen) 
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Regler for rygning i Egedal Kommune pr. 1. oktober 2014 gælder også for dagplejerne. Dagplejerne 

må ikke ryge i arbejdstiden. Der må ikke ryges i hjemmet i dagplejens åbningstid. 

Dagplejerens familie er indstillet på, at hjemmet også er en arbejdsplads og der indhentes 

straffeattest på alle over 15 år. 

 

Legestuer og gæstepleje. 

Hver dagplejegruppe er i legestue en gang om ugen. Børnene afleveres og afhentes i legestuen. 

I legestuen får børnene mulighed for at være sammen med andre børn og voksne, hvilket bl.a. er 

med til at udvikle deres sociale kompetencer. Børnene møder de voksne, hvor de skal i gæstepleje 

ved ferie/ sygdom… 

I legestuen lærer barnet også at være en del af en større gruppe og barnet møder børn på samme 

alder. Der er mulighed for at samarbejde om læring og udvikling sammen med kollegaer og de andre 

børn. Dagplejepædagogen og Daglig leder deltager jævnligt i legestuen. 

Legestue Ølstykke i Solstrålen, Stengårds Plads 6 c, Ølstykke 

Legestue Stenløse i Solstrålen, Stengårds Plads 6 c, Ølstykke 

Legestue Ganløse  

Legestue Smørum 

Ved dagplejernes fravær, der skyldes sygdom, kontaktes forældrene af morgentelefonen, der ringes 

2 gange derefter ligges en besked, som fortæller hvilken anden dagplejer I skal til, dagplejen giver 

besked, når jeres dagplejer er rask igen. 

Ved andet fravær, giver dagplejerne besked til forældrene om, hvilken mulighed der er for pasning. 

Daglige Ledere og dagplejepædagog. 

I samarbejde med Dagplejerne følger den daglige leder og dagplejepædagogen børnenes udvikling. 

Der ydes dagplejeren støtte, vejledning og pædagogisk inspiration i det daglige arbejde med 

børnene. 

Dagplejepædagogen kommer på regelmæssige tilsynsbesøg i dagplejehjemmet og i legestuen – 

anmeldt og uanmeldt. 

Den Daglige leder står til rådighed for spørgsmål, drøftelse mm, ved behov. 

 

Eksempel på en dag i dagplejen. 

 Morgenmad tilbydes, fortrinsvis for børn, som møder før kl. 7.30 

 Af hensyn til dagens rytme/aktiviteter anbefaler vi, at alle børn er mødt kl. 9.00, med mindre 

andet er aftalt. 
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 Formiddagsmåltid 

 Evt. formiddagslur 

 Leg, aktiviteter, ture ud af huset, legestue. 

 Frokost, leg, middagslur 

 Eftermiddagsmåltid 

 Leg og aktiviteter indtil barnet går hjem 

 

 

 

Hvad skal medbringes. 

Som udgangspunkt skal barnevogn med dyne og godkendt sele medbringes. 

Dagplejerne kan ikke tilbyde, at barnevogne 

opbevares under tag, ligesom vognene ikke  

kan opbevares i weekenden. 

Skiftetøj, bleer, overtøj m.m. medbringes 

efter behov. 

 

 

 

 

 

Læreplaner og læringsmiljøer. 

I Egedal Dagpleje arbejder vi med Den styrkede pædagogiske lærerplan, som indeholder det 

pædagogiske grundlag, forældresamarbejde, samarbejde med det omkringliggende samfund og de 

6 lærerplans temaer: 

 

 Alsidig personlig udvikling 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog 

 Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, Æstetik og fællesskab 
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Der arbejdes med lærerplanen i dagplejehjemmene og i legestuen. 

 

Man læse det fulde indhold i dagplejen Styrkede pædagogiske læreplan på hjemmesiden 

www.egedalborn.dk  

 

Børns trivsel og udvikling. Måske skal hjernen og hjertet ind 

her! 

Hvert halve år bliver der lavet en Trivselsvurdering på alle børn, som er tilgængelig for forældre på 

Famly. I forbindelse med trivselsvurdering vil, dagplejepædagogen kontakte jer inden opstart og 

efter vurderingen er lavet. 

Ved overgang til anden institution, laves der en trivselsvurdering, som beskriver barnets trivsel og 

udvikling.  

 

Barnets sygdom. 

Det er ikke nødvendigvis feber, der er afgørende, om et barn er syg. Som udgangspunkt er et barn 

syg eller utilpas, hvis ikke det kan indgå i den daglige rytme i dagplejen. 

Dagplejen følger Sundhedsstyrelsens vejledning; ”Smitsomme sygdomme hos børn” 

Bliver barnet sygt i løbet af dagen, kontaktes I af dagplejen. Dagplejen vurderer, om der er grundlag 

for at bede jer om at hente barnet, eller om det kan klare at være i dagplejen resten af dagen. Det er 

barnets almene tilstand, der er afgørende. 

 

Medicin. 

Som udgangspunkt gives der ikke medicin til børn, som passes i dagplejen. 

Medicin til kroniske lidelser må undtagelsesvis gives, når der foreligger en skriftlig anvisning og 

instruktion fra læge / hospital. 

 

http://www.egedalborn.dk/
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Forældrearrangementer. 

Der afholdes forældremøde for alle forældre med børn i Egedal kommunale Dagpleje en gang om 

året. Her der blandt andet vil være valg til dagplejens bestyrelse. 

Der er forældrekaffe et par gange om året i legestuen, som hovedregel i forbindelse med højtider og 

traditioner som f.eks. jul og fastelavn. 

 

Bestyrelse i Dagplejen. 

Det er Bestyrelsens opgave at bidrage/ tilkendegive overvejelser og synspunkter i forhold til 

overordnede beslutninger, inden for de mål og rammer, som er fastsat. Bestyrelsen holder møder 

ca. 4 gange årligt. 

 

Famly, som afløses af AULA 1. marts 2021 

Famly/AULA er en digital platform, som forældre har mulighed for at have på mobilen. Her kan man 

få oplysninger og information om, hvad der laves og arbejdes med i børnenes dagligdag i dagplejen. 

Man kan melde ferie ind, skrive beskeder og der er mulighed for at dagplejen kan skrive sovetider 

ind. Under nyheder kommer der billeder fra oplevelser barnet har haft i dagplejen eller info. fra 

Egedal Kommune. 

Der gives login til Appen ved opstartsmødet af daglig leder.  

Hvis problemer med Appen, kontakt dagplejeren. 

 
 

Dagplejens organisering 
  
Dagplejen er organiseret under Område Stenløse, som også består af 10 institutioner og 1 speciel- 
tilbud.  
 

Adresser, telefonnumre og morgen telefon. 

 Daglig Leder Kit Ervolder tlf. 72599443 

 Områdeleder Charlotte Weber tlf. 72599471 

 Dagplejepædagog, Anna Mitchinson, tlf. 72599429 

 Dagplejepædagog, Ulla Koch, tlf. 72596667 

 Morgentelefonen, tlf. 72599311, mellem 6.00 og 8.00 
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