
Den kommunale dagpleje – Lem gruppen 
 
Den enkelte dagplejer i Lem har op til 4 børn, i alder mellem o – 2 år og 11 
mdr.  
 
Vi kan tilbyde børnene en hverdag i et hjem som består af almindelige 
voksne og evt. hjemmeboende børn. På en måde kan man vel sige, at 
børnene er i en slags mesterlære, hvor dagplejeren går foran og viser vej. 
Hjælper videre, opdrager og hvor barnet får lov til at udvikle sit eget liv, 
med en voksen mentor i sin “familie”  
-sådan et liv som ethvert barn skal lære at leve.  
 
Børnenes hverdag i et dagplejehjem er præget af nærhed, tryghed og 
kærlighed. Derved opnås gode muligheder for læring. Vi har deltaget i et 2 
årigt sprog forskningforløb, som vi stadig og fremadrettet gør brug af. Og 
sætter stor fokus på motorik. 
 
I vores daglige arbejde med børnene er vi bevidste om de 5 
udviklingsformer, som læreplanernes bestemmelser angiver: 
 

▪ Sociale kompetencer 
▪ Sprog 
▪ Kulturelle udtryksformer og værdier 
▪ Barnets alsidige personlige udvikling 
▪ Krop og bevægelse 
▪ Naturen og naturfænomener 

 
Vi har stor glæde af at have tilknyttet en dagplejepædagog, som jævnlig 
kommer på besøg. På den måde har vi, i vores dagligdag en 
sparringspartner vi kan udveksle og diskutere problemstillinger med.  
 
Ud over at vi har børnene hjemme, har vi også vores fælles legestue sted, 
som er på Lem Skole. Vi har gennem flere år søgt penge til motorik, og det 
bærer legetuen præg af. Der kan børnene udfolde sig, bruge deres sanser 
og udvikle færdigheder. Derudover får alle børn en tæt tilknytning til 

dagplejer og alle de andre børn. Hvilket også er trygt for barnet de dage de 
er i gæstedagpleje.  
 
Vores udendørs legeplads “lillely” ligger på Vejbyvej 12, hvor vi dagplejer 
og børn mødes. Hele området er indhegnet og alt er i børnehøjde, fyldt 
med motoriske elementer. Desuden har børnene køkkenhave og 
frugttræer/ buske. Alt er tilgængeligt for børnene og det skal motivere og 
stimulere deres sanser.  
I årets løb har vi forskellige temaer i legestuen, hvor vi tar emner op og går 
i dybden med bla. Motorik, tænder, høster have, sprog……… 
 
I forbindelse med vores samarbejde med Børnehaven Birkely, besøger vi 
stedet efter behov, derved lærer børnene huset og de voksne at kende.  
 

 
 

 
 
 


