
Grupperne består af 1,8-3 årige, som enten kommer udefra eller fra 
vores egne spædbørnegrupper.  
Spirer/Sommerfugle er én gruppe. Gruppen er opdelt i 2 hold, der 
arbejder på tværs. Pt. fungerer vi som 1 gruppe. Lillegruppen består af 5-
6 børn. De har et lille grupperum, de kan være i, når de ikke er på tur. 
 
Hverdagen: Vores hverdag er præget af fast struktur, da det er vores 
erfaring, at de yngste børn har brug for kendte rytmer.  
Småbørnsgrupperne arbejder målrettet med at gøre børnene 
selvhjulpne. Vi lægger vægt på at skabe en tryg og harmonisk hverdag. 
 
Dagens struktur: Vi samler børnene omkring måltiderne, som er ca. 
kl. 9.00, kl. 11.00 og kl. 14.00, hvor de bliver tilbudt henholdsvis frugt, 
frokost/varmt mad og eftermiddagsmad. På den måde er de voksne 
opmærksomme på, hvad børnene har spist i løbet af dagen. Måltiderne 
foregår i en hyggelig og rolig atmosfære, der gør det muligt for os at 
snakke og hygge med børnene. 
 
Aktiviteter: Som en del af vores aktiviteter, lægges vægt på selvhjulpen 
hed, sprogtilegnelse ligesom vi gerne vil ud, enten på legepladsen, til 
byen, til stranden eller på volden osv. 
 
Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer, SOCIALE KOMPETENCER, SPROG, 

NATUR OG NATURFÆNOMENER, KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER, 
KROP OG BEVÆGELSE, og PERSONLIG UDVIKLING. 

 
Turdag:  Onsdag er der turdag. På de dage skal børnene være her senest 
kl. 9.00. 
Vi kan også vælge at opdele børnene i små grupper, hvor de laver 
forskellige aktiviteter. 
 
Dokumentation: På gangen finder I INFO om vores dagligdag i mappen 
”daglig dokumentation”. Der vil også være INFO på de hvide tavler – så  
 
 
 

HUSK at kigge på dem hver dag – så kommer I ikke for sent til en 
tur/aktivitet. 
 
Tøj:  
Sæt navn i tøj/fodtøj for alle parters skyld (nogle børn har tit ens 
tøj/fodtøj). 
Inde sko 
 
Skifte tøj i rummet: 
2 par strømper 
2 par bukser 
2 bluser 
2 sæt undertøj/body 
Fodtøj/overtøj svarende til vejr og årstid. 
 
Forældresamarbejde: Vi prioritere et godt forældresamarbejde, hvor der 
er god tid til daglig dialog med hinanden. 
 
Overgang til børnehave: I den periode børnene er i småbørnsgruppen, 
får de mulighed for en langsom indkøring i børnehaven. Efterhånden som 
de fylder 3 år, vil de blive ”sluset” videre til en af de to 
børnehavegrupper.  
 
Middagslur: Ca. kl. 12. til kl. 13.45 har børnene mulighed for at få en lur. 
Medbring sut + bøtte til sut og evt. et sovedyr, hvis barnet bruger dette. 
De børn, der ikke sover, leger på legepladsen sammen med 
børnehavebørnene. 
 
Drikkedunk: Jeres barn må medbringe drikkedunk med navn på. 
Drikkedunken skal tages med hjem hver dag til rengøring. 
 
 
 
 
 



Praktiske oplysninger: 
 
Telefon nr. til Dagmargården 75922900 + lokal nr. til dit barns stue. 
Mail: dglm@dagmar-gaarden.dk 

Hjemmeside: www.dagmar-gaarden.dk 
 
Åbne/lukke: 
Dagmargården har åben mandag til fredag mellem 6.15 og 17.00. 
 
Der åbnes om morgenen på 1. sal hos Tuslingerne. Børnene fordeles i huset 
mellem ca. 7.30 og 8.00 
Der serveres morgenmad hos Tuslingerne mellem 6.15 og 7.30. 
 
Der lukkes på 1. sal hos Sommerfugle/Spirene hvor alle børn fra huset samles kl. 
16.00. 
Når vejret tillader det lukkes ude i haven. 
 
NB! Husk at strege dit barns navn ud når du hen det så personalet ikke bliver i 
tvivl om barnet stadig er et sted på Dagmargården. 
 
Sygdom/fridage: 
Er jeres barn syg eller i holder en fridag skal i helst ringe så tidligt som muligt til 
barnets stue dog senest kl. 9.30. 
  
Turdage: 
Børnehavebørnene medbringer praktisk madpakke til turdagene. Maden skal 
være let for barnet at spise ude i naturen.  
Børnehavebørn medbringer ligeledes en drikkedunk med navn. 
 
Om sommeren smøres børnene hjemmefra med solcreme. Når vi går på 
legepladsen over middag, smører personalet børnene i solcreme. 
 
Anden information du/I har brug for: 
Du er til en hver tid velkommen til enten at spørge medarbejderne på dit barns 
stue eller en anden i huset hvis du har brug for mere information. 
 
Med venlig hilsen  
Dagmargården  

 
 
 
 

     

Velkommen i småbørnsgruppen 

Spirer/Sommerfugle/Lillegruppen 
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