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Konklusion
Det kan på baggrund af observationsbesøg, tilsendt materiale og tilsynssamtale konkluderes, at
Dagplejen lever op til både lovgivning og Hvidovre Kommunes kvalitetsmål.
Dagplejen er i gang med en udvikling, der har som mål, at alle dagplejere arbejder mere bevidst
med den styrkede læreplans indhold. Legen, som er central i den styrkede læreplan, fylder meget
allerede i dagplejen. I dagplejehjemmene foregår meget af tiden med at lege, og tage
udgangspunkt i børnenes egne lege. Også rutinerne som fylder meget i Dagplejens hverdag,
bruges endnu mere bevidst og målrettet som læringsrum for børnene, som f.eks. puslesituationen
og måltiderne.
Det der særligt kendetegner Dagplejen, er den tætte kontakt mellem dagplejeren og børnene.
Dagen igennem er det den samme voksne med fire børn, og det giver et nærværende miljø for alle
børn. Dagplejen tilbyder et trygt miljø til børnene, som samtidig er overskueligt, hvilket er særligt
gavnligt for nogle børn. Den samme voksne gennem hele dagen, giver også forældre tryghed i at
kontakt er med den samme både ved aflevering og afhentning.
Den lille gruppe, som børnene naturligt er en del af i dagplejen, giver rig mulighed for at arbejde
intensivt med sprog. Dagplejen vil gerne udvikle alle dagplejeres kompetencer til at arbejde endnu
mere bevidst med sprog igennem hele dagen. I den forbindelse er dagplejen blevet en del af et
forskningsprojekt, hvor et af fokusområderne er kommunikation i samspillet mellem barn og
voksen.
Dagplejen har to legestuer, som dagplejen kontinuerligt er i gang med at indrette, så det matcher
den pædagogik, som børnene skal møde i legestuen. I de enkelte dagplejehjem er der forskellige
løsninger, og overordnet er der tænkt legezoner, selvhjulpenhed og motorik ind i den indretning.
Dagplejen består af forskellige dagplejere, som hver især arbejder selvstændigt i deres eget hjem.
Det nære miljø i dagplejehjemmet suppleres af, at alle dagplejere er med i en legegruppe, som
mødes én gang om ugen. Dagplejepædagogerne har en central rolle ift. at få udbredt en mere
fælles tilgang til det pædagogiske arbejde. Ledelsen vil i samarbejde med pædagogerne have
opmærksomhed på, at også de opgaver vil blive varetaget med en bevidst og fælles tilgang.
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