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Nyt fra DAGPLEJEN 

En hilsen her fra dagplejekontoret på en forårsdag, hvor det både hagler og sner. 

I dagplejen arbejder vi fortsat på at dygtiggøre os. Alle dagplejere har været på 

kursus i ICDP, LP og Smtte, og det er os meget magtpåliggende at blive så fagligt 

dygtige som muligt. Hverdagene i dagplejehjemmene skal være et sted, hvor børnene 

trives med de udfordringer de har og bliver mødt af anerkendende og faglig 

kompetente dagplejere.  

Alle legestuer deltager i heldagslegestue og i middagsstunden hvor børnene sover, 

arbejdes der med fagligt indhold. 

Som I nok alle har læst i avisen, har der været på tale, at Gæstehuset og Legestuen 

skal flyttes til Marollebo. Vi får fortsat lov til at beholde Gæstehuset og Legestuen 

på Højbro på ubestemt tid, da Udlændingestyrelsen har lejet Marollebo. 

2. onsdag i maj er der som altid Dagplejedag. Kom og deltag i en hyggelig formiddag, 

hvor der er musik fra musikskolen og brød sponsoreret fra Bageriet. Har 

bedsteforældre lyst til at deltage, er disse også meget velkomne. 

Vi arbejder pt i Morsø kommune på en ny hjemmeside. På hjemmesiden vil der være 

profiler på alle dagplejere. Vi er næsten færdige med profilerne og har været på 

besøg i alle dagplejehjem, hvor vi har taget billeder af dagplejere og børn. 

Som mange af jer allerede ved, har vi fået oprettet en facebookside, hvor I vil kunne 

finde informationer og billeder af børn og dagplejere. Vi vil prøve at sætte lidt nyt 

ind hver uge, så ”synes godt om” vores side, så du kan følge med 

Vi er også på Børneintra. Har I flere børn, kan I via et enkelt log ind se alle børnene. 

App’en som I skal bruge ser sådan ud:                        

I dagplejen har vi efterhånden afskediget mange dagplejere. Vi mener og håber nu, at 

antallet af dagplejere og børn passer sammen, og forventer ikke flere afskedigelser 

pt. Dagplejerne er faglig dygtige og arbejder positiv og anerkendende med hvert 

enkelt barn. Dagplejehjemmene er et lille genkendeligt stabilt pasningstilbud for det 
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lille barn og sikrer, at hvert barn bliver set mødt og anerkendt af den samme 

dagplejer hver dag i hele barnets tid i dagplejen 

Hvis dagplejerne skal på kursus eller er fraværende pga. sygdom tilbydes barnet 

plads i Gæstehuset, i sjældne tilfælde kan barnet tilbydes gæsteplads hos en 

dagplejer fra legestuegruppen. Barnet kender personalet i Gæstehuset, da 

dagplejerne er i Legestue og altid besøger Gæstehuset og præsenterer børnene for 

personalet. Ligeledes passes børnene i alle ferieperioder i Gæstehuset. 
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Det får vi i den kommunale dagpleje 

 

 Den nære relation til en fast dagplejer, som flere undersøgelser viser, er vigtig 

for børn under 3 år* 

 Pasning i et hjemligt miljø præget af ro, varme, omsorg og indlevelse 

 Pasning i tidsrummet 6.00 til 18.00 

 Små grupper af børn giver mere opmærksomhed og langsommelighed* 

 En faglig kompetent og kærlig dagplejemor/far 

o Alle dagplejere i Morsø Kommune er uddannet i: 

 Motorisk og sproglig udvikling 

 International Child Development Programme (ICDP) 

 Læringsmiljø og pædagogisk analyse (LP) 

 SMTTE (Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn, Evaluering) 

 En dagplejer, der kender netop vores barn rigtig godt 

o Ens rutiner i f.eks, puttesituationer 

o God dialog om barnet ved aflevering/afhentning 

 Fællesskab i legestuegrupper 

o Pasning i kendt gæstedagpleje f.eks. i gæstehuset eller ved en dagplejer 

barnet kender fra legestuegruppen 

 Hjælp ved særlige behov f.eks. talepædagog 

 

 

 

Træd varsomt her dannes børn 
 

 

 

* Kilde: ph. d. Ole Henrik Hansen fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Ole Henrik Hansen har 

desuden til TV2 sagt følgende om dagplejere.” De er gode til at skabe ro, de er gode til at skabe 

tryghed for børnene, og de er gode til at skabe interaktion og dialog med børnene.”  
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International Child Development Programme (ICDP) 

 

ICDP er en vel afprøvet måde at arbejde på, en metode hvor der fokuseres på at 

skabe en varm og nærende relation til det enkelte barn så det kan trives og udvikles 

optimalt.  

ICDP indeholder 8 temaer der inddeles i 3 undergrupper kaldet dialogformer. 

 Den følelsesmæssige dialog 

o Vis positive følelser og glæde for barnet 

o Følg barnets initiativ og juster dig efter det 

o Inviter barnet til samtale og juster dig til det, i ord og krop 

o Anerkend barnet for den, barnet er og ros for det, barnet gør 

 Den meningsskabende dialog 

o Fang barnets opmærksomhed, og skab en fælles oplevelse 

o Fasthold barnets oplevelse opmærksomhed ved at vise følelser og 

entusiasme 

o Forbind barnets oplevelser. Uddyb og forklar jeres fælles oplevelser 

 Den guidende dialog 

o Fortæl barnet, hvad det må og skal. Trin for trin. Tydelig start og 

slutning 

Stjernestunder er, når alle de 8 ovenstående punkter er i spil. Stjernestunder er, når 

den varme, nære stemning mellem dagplejer og barn opleves og barnet får nye 

erkendelser – lærer, trives, udvikler sig lige i det øjeblik hvor den voksne og barnet 

mødes og kan mærke hinanden. 

Stjernestunder opstår, når dagplejeren arbejder med hjertet og tilrettelægger 

dagen med hjernen.   

”Stjernestunder sker ikke i forbifarten! De kræver opmærksomhed og 

langsommelighed” Citat Jesper Gregersen, filosof. Opmærksomhed og 

langsommelighed opnås lettere i dagplejen end i vuggestuen fordi børnene er i mindre 

grupper. 
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Læringsmiljø og Pædagogisk analyse (LP) 

 

I arbejdet med LP- modellen fokuseres på et ressource syn; Barnet er IKKE et 

problem, men et barn kan være i problemer. 

 

LP- modellen er et værktøj til at se på de mange faktorer omkring barnet, der kan 

være med til at fastholde det i de udfordringer det er i; barnets adfærd, barnets 

udviklingsmæssige udfordringer, barnets sociale vanskeligheder eller hvad der måtte 

være.  

Målet med arbejdet med LP-modellen er: 

 At etablere gode pædagogiske miljøer, der tilgodeser alle børns trivsel, læring 

og udvikling 

 At udvikle en forandringsorienteret kultur, der er kendetegnet ved 

o Godt samarbejde 

o Fælles målsætninger og retningslinier for pædagogisk praksis 

 Udvikle dagplejeres kompetencer til at analysere og reflektere systematisk 

 Udvile dagplejeres kompetencer til at iværksætte strategier og tiltag på 

baggrund af viden. 

 

Modellen kigger på tre forskellige perspektiver, som alle kan have særlig betydning 

for om barnet fastholdes i et negativt mønster. Tre perspektiver vi som voksne har 

indflydelse på at kunne forandre for barnet. 

 Individ perspektivet 

o Rundt om barnet populært sagt barnets ”rygsæk” 

 Aktør perspektivet 

o Inden i barnet (hensigter og indlevelse). Barnets opfattelse af sin 

virkelighed 

 Kontekst perspektivet 

o Dagplejeren og miljøet omkring dagplejeren. Kulturen, normerne og 

pædagogikken. 
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Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn, Evaluering (SMTTE) 

 

SMTTE modellen: 

 Har fokus på udvikling 

 Udvikler evnen til at strukturere, evaluere og vurdere udviklingsarbejdet 

 Er en metode til at se efter tegn hos børn, og sikre at nye tiltag har den 

ønskede virkning 

 Er et værktøj til at arbejde om nye ideer 

 

Sammenhæng 

 F.eks. et barn, der er ked af det ved aflevering derefter 

Mål 

 At barnet bliver gladere ved afleveringen 

Tiltag 

 F.eks. at lægge 

barnets 

favoritlejetøj frem, 

beder mor/far 

aflevere 10 min. 

tidligere 

Tegn 

 Denne uge græd 

barnet kun tre af 

dagene 

Evaluering 

 Barnet skal modtages på en helt ny måde, dialog med mor/far om at det er 

svært at give slip.  

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZnrKMh4nMAhXlIJoKHfncDDEQjRwIBw&url=http://www.emu.dk/modul/en-hj%C3%A6lp-til-planl%C3%A6gningen-med-smtte-modellen&psig=AFQjCNGQmJdxGxRwQaH_MYQ55oohp6Qg3g&ust=1460548965788378


9 
 

Daddelbrownie uden sukker 

  

750 g dadler uden sten   170 g sigtet speltmel 

1 dl friskpresset appelsinsaft  8 g bagepulver 

3 del rapsolie   4 g natron 

1/4 dl rom (eller appelsinsaft og romessens) 4 g fint salt 

1 dl stærk kaffe   75 g kakaopulver 

500 g god mørk chokolade   Revet skal af en appelsin 

5 æg    200 g blendede valnødder 

Korn af 2 vaniljestænger 

  

Dag 1: 

Sæt dadler, appelsinsaft, olie, rom og kaffe i blød i en egnet beholder, og stil den i 

køleskabet til dagen efter. 

  

Dag 2: 

Smelt 400 af chokoladen over vandbad.  

Blend dadler, appelsinsaft, olie, rom og kaffe. 

Pisk æggene hvide og luftige 

Vend daddelmassen og den smeltede 

chokolade i æggene og derefter vanilje, 

speltmel, bagepulver, natron, salt, 

kakaopulver, appelsinskal og 100 g hakket 

chokolade. 

Fordel dejen i en bradepande beklædt med bagepapir, og bag brownien i ovnen ved 

165° i 22-24 min., til den er gennembagt. 

Lad brownien køle af inden udskæring. 
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Sommertøj i DAGPLEJEN 

 

Her er nogle forslag til, hvad børnene skal have med i dagplejen. Er du i tvivl om, hvad 

dit barn mangler, så spørg endelig din dagplejer. Din dagplejer vil også give dig 

besked, hvis dit barn mangler noget. 

 

 Skiftetøj 

 Solhat 

 Solcreme (barnet skal være smurt ind ved aflevering) 

 Tynd trøje med lange ærmer 

 Regntøj 

 Sommerdyne til barnevognen 



11 
 

Kontakt til Forældrebestyrelsen 


