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Hverdagsetik i Skjoldhøj Dagtilbud
Et positivt samarbejde mellem forældre og ansatte bidrager
til børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. Derfor
ønsker vi et dagtilbud, hvor vi møder hinanden med nærvær
og imødekommenhed.
Vi har i hver afdeling i dagtilbuddet udarbejdet en pjece, hvor
vi beskriver, hvordan vi i fællesskab kan hjælpes ad med at
sikre et godt børneliv. Det er en pjece om hverdagsetik, som
præsenterer et grundsyn på, hvordan vi sammen skaber et
stærkt og positivt fællesskab.

Vi håber, at denne pjece, som er udarbejdet i samarbejde
med forældrerådene og bestyrelsen, vil bidrage hertil.
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Vi deler, hvad vi har på hjerte
I Dagplejen Skjoldhøj vægter vi åben og
ærlig kommunikation højt. Vi stræber
konstant efter det bedste udgangspunkt
for Jeres barns udvikling, læring og
trivsel.
Det udgangspunkt starter ved, at
dagplejer og forældre har en god og
tillidsfuld tone overfor hinanden.

Derfor vægter vi den daglige dialog højt
og forventer, at I forældre henvender Jer
hvis I har noget på hjertet.

Vi deler vores private hjem
Som forældre kan det måske være
grænseoverskridende at komme i et privat
hjem og ligeledes at ”læse reglerne” i
hjemmet. Også her gælder vores tilgang
med åben og ærlig kommunikation; spørg
altid, hvis du er i tvivl eller undrer dig.

Vi deler med glæde vores hjem, men
kan desværre ikke dele indkørsel; regler
betyder, at forældre altid skal parkere
udenfor matriklen.

Om vores åbningstider...
Hver dagplejer har deres individuelle
åbningstider. Vi fortæller om dem under
vores første kontaktmøde, og tiderne er
skrevet på dagplejernes tavler.

Vi appellerer til, at alt kontakt foregår
indenfor åbningstiderne. Også når I sender
sms vedrørende sygdom og fridage.

Glem for en stund mobiltelefonerne
Det har stor betydning for børnene, at de
har forældrenes opmærksomhed, nærvær
og lydhørhed, når de afleveres og hentes.
Derfor ser vi helst, at mobilerne bliver i
lommen eller tasken, så der er tid til barnet,
og tid til information til og fra dagplejeren.
I den tidlige morgenstund vil vi appellere
til, at forældrene har lyd på telefonen fra

klokken 6:00. Så kan vores morgenvagt
komme i kontakt med Jer i tilfælde af
sygemeldinger. Hvis ikke hun kan træffe
Jer, vil hun indtale en besked på Jeres
telefonsvarer. Så vær opmærksom på at
aflytte den.

Velkommer i Legestuen
Vi er vilde med vores legestuedage, og det
er børnene også – en skøn og dejlig måde at
møde kammerater fra de andre dagplejere.
Det er også udfordrende at skulle mødes i
et større fællesskab.

I forældre er naturligvis altid velkomne til at
aflevere jeres barn helt inde på ”stuen”, og
I er altid velkomne til at blive en lille stund i
afleveringssituationerne.

