Familjedaghemmet

Lilla Snigeln

Nyckelord i verksamheten är TRYGGHET och UTFORSKANDE.
Familjedaghemmet Lilla Snigeln drivs av Therese Norberg, utbildad lärare mot yngre åldrar,
och har tidigare arbetat inom förskola. Jag tar emot upp till 6 barn i åldrarna 1 t.o.m. 6 år.
Verksamheten bedrivs utifrån det egna hemmet, ett vitt nyrenoverat tegelhus med omgjord
källare som numera är ett stort lekrum. Ett öppet och luftigt hus. Trädgården inbjuder till
mycket lek och spring, där finns sandlåda, lekhus, gungor, och rutschkana. I trädgården finns
även många olika fruktträd och bärbuskar som barnen kan ta del av som en del i naturläran.
Vi odlar tillsammans i trädgården och ser vad som händer med våra frön och med naturen
under de olika årstiderna.
Vi har en stor altan där vi kan både leka och äta när vädret tillåter. Vi utforskar närområden,
parker, skog, hav, simhall, lekplatser, kommunaltrafik och bibliotek, och därigenom övar vi
också bl.a. motorik genom att vistas i växlande miljöer.
Vi besöker öppna förskolor för att ge barnen möjligheten att interagera med barn
i större grupper. Kontakt med andra familjedaghem ger barnen ytterligare möjligheter att
samspela med barn i större grupper.
När det kommer till barnens kost har jag som mål att laga så mycket mat som
möjligt från grunden och att erbjuda barnen mycket frukt och grönt. Barnen får vara med vid
matlagningen och tillsammans bakar vi.
För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för att kunna utvecklas rikt och
mångsidigt ger jag föräldrar stort inflytande i verksamheten och i utvärdering av
verksamheten. Verksamheten ska ske i nära och förtroendefullt arbete med hemmet.
Vid händelse av sjukdom har familjedaghemmet Lilla Snigeln en anställd som
vikarierar istället för mig, hemma hos mig. Ni behöver därför aldrig lämna ert barn någon
annanstans.
Jag vill skapa en miljö där alla barn känner sig sedda och hörda i en lugn och
trygg tillvaro. Jag har som mål att anpassa verksamheten efter Läroplanen (Lpfö 98/2010). I
en nära relation, som den lilla gruppen innebär, hittar jag möjligheter att se, möta och känna
varje barn och jag får bra förutsättning att fånga upp lärandet och utnyttja hela dagens
inlärnings- och utvecklingsmöjligheter. Med den lilla gruppen som utgångsläge får jag god
förutsättning att hitta de unika i varje barn.
Varmt välkommen att ta kontakt för mer information!

