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 barn i åldrarna 1 t.o.m. 6
år. Öppettider 6:30-17:00. Verksamheten tillämpar maxtaxan.
Verksamheten bedrivs utifrån det egna hemmet, ett vitt nyrenoverat tegelhus med
omgjord källare som numera är ett stort lekrum. Trädgården inbjuder till mycket lek
och spring och motorikträning. Där finns sandlåda, lekhus, gungor, och rutschkana. I
trädgården finns även många olika fruktträd och bärbuskar som barnen kan ta del av.
Vi odlar tillsammans 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, och kommunaltrafik.
Vi gympar ofta till Mini Röris och besöker Friskis och Svettis och har rörelse/gympa
med dem. Vi besöker även biblioteket för sagostunder med bibliotekspedagog och
lånar spännande böcker.
Målet är att laga så mycket mat som möjligt från grunden och att erbjuda barnen
mycket frukt och grönt. Verksamheten köper till största del in ekologisk kost. Barnen
får vara med vid matlagning och tillsammans bakar vi.
Verksamheten sker i nära och förtroendefullt arbete med föräldrar och
vårdnadshavare.
Vid händelse av sjukdom finns vikarie 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 98/2016).
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 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!
Therese Norberg
Mobil: 073 96 45 462
E-post: lillasnigeln@hotmail.com

