
 
Samarbejdet mellem dagpleje og daginstitution 
er forskellig fra dagplejer til dagplejer og fra 
børnehave til børnehave. 
Nogle dagplejere bruger institutionerne i det daglige, enten i form af lån 
af lokaler, leg på legeplads m.m.  
Dagplejerne er velkomne til at besøge børnehaverne til en hver tid, dog er 
det vigtigt at de gir´ besked om at de kommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Børnehave på Søndermarken: 
 
Trekløveren: 
Hasselvænget 
Kontaktperson: Charlotte  
 
Grønnedalens Børnecenter  
Løget høj 76 
Kontaktperson: Debbie 
 
Solsikken 
Grønlandsvej 188 
Kontaktperson: Annette Jensen 
 
 
 
 
 
 



KÆRE BØRN OG FORÆLDRE. 
 

Livet består af en række overgange og dermed også udfordringer og muligheder 
for Jeres børn at lære. 

 
I Vejle kommune er det besluttet at der skal være en rød tråd i overgangene mel-

lem dagpleje/vuggestue og børnehave og fra børnehave til  skole. 
Denne folder beskriver samarbejdet mellem dagpleje og børnehave. 

For at gøre overgangen nemmere for børnene, er det vigtigt at dagpleje, forældre 
og børnehave samarbejder om at gøre det til en god start!! 

 

Hvem er en del af samarbejdet: 

Dagplejerne på Søndermarken 
Vuggestuer: (Hasselvængets vuggestue, Bøgen, Grønnedalens B.C.) 
Børnehaver: (Kræmmerhuset, Spiren, Grønnedalens B.C., Solsikken) 
Skole: (Søndermarksskolen ) 
 
Samarbejdet: 

• Dagplejeren er, inden for eget område( Søndermarken), forpligtet til at be-
søge daginstitutionen mindst en gang. 

• Dagplejeren kontakter børnehaven og aftaler tid til besøg. 
• Dagplejeren fortæller forældrene om besøget i børnehaven. 
• Hvis der er mulighed for det kan børnehaven besøge dagplejeren. Her har 

pædagogen mulighed for at se barnet i den gruppe det kommer fra. 
 
Hvis barnet skal i børnehave uden for området, skal dagplejeren kun besøge børne-
haven hvis det kan lade sig gøre… 
 
Forældrene: 

Det forventes at forældrene besøger børnehaven inden start. Forældrene ringer  
Og aftaler tid. 
 
Hvor det er muligt inviteres pædagogen fra børnehaven til ”farvel samtale”,  
Sammen med forældrene  i Dagplejen, 
Dagplejeren inviterer forældre og pædagog. 
 

PUNKTER DER SKAL/KAN DRØFTES VED SAMTALEN: 
 
1. Hvordan reagere barnet ved nye rammer, nyt miljø?? 
    - Hvordan hjælper vi bedst barnet. 
 
 
 
 
2. Hvad er barnets ”øvepunkter” lige nu, og hvilke pædagogiske metoder             
    bruges der for at støtte barnet mest muligt? 
    A. Sprogligt 
         (Hvordan er barnets sproglige udvikling?) 
 
 
 
     B. Motorisk 
         (Udvikling, hvad syntes barnet er sjovt?) 
 
 
      C. Socialt 
           (Hvordan er barnets tilgang til andre børn , opsøger det kontakt/    
     samspil, med andre børn eller er det mest knyttet til voksne) 
 
 
 
      D. Selvstændighed  
           (Renlighed, selvhjulpethed omkring påklædning og spisning) 
 
 
3. Er der andre ting der er væsentlige i forhold til barnet? 
 
 
 
 
Dette er nogle af de punkter der vil blive drøftet, det er vigtigt at der bli-
ver talt om alle de ting der er væsentlige for den nye pædagog at vide når 
det skal modtage barnet i institutionen. 
Er forældrene ikke med til samtalen skal dagplejeren have tilladelse til at 
udtale sig i børnehaven. 


