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Privat børnepasning er til jer som ikke ønsker at kommunen finder en tilfældig
plads i en kæmpe institution til jeres barn.
Sanseungerne er jeres personlige valg.

Forældres egenbetalingen udgør 3200,-./måned

Dit barn vil få en kærlig hverdag med en
kendt voksen i et roligt, trygt og hjemligt
miljø med 3 andre børn, hvor hverdagen
tilrettelægges på børnenes præmisser og
hvor der er plads til nærvær, samt sjov og
ballade. Det er den samme voksne, der
tager imod dit barn om morgenen, og når
du henter dit barn om eftermiddagen.
Derved kan du få præcis besked om hvordan dagen har været for dit barn.

Tilskud fra Hvidovre kommune udgør 6270,- af
prisen på dagplejepladsen.

Der vil også være mindre sygdom , da vi
er en lille børnegruppe.

Tilskuddet skal ikke medregnes i jeres skattepligtige indkomst. For at modtage tilskud, skal I hver
måned sende en udskrift af bankoverførslen for
privat børnepasning til Pladsanvisningen og pengene vil derefter blive indbetalt på jeres Nemkonto

Kost

Pris og tilskud:
En plads hos Sanseungerne koster kr. 9470,/måned i 2018

Sanseungerne - Privat
børnepasning
Elin Maria Jomsdal Jespersen
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Telefon: 40574059
Mail: elin_maria@live.dk
Facebook: Sanseungerne - Privat
Børnepasning

Hos Sanseungerne vil børnene få sund og
varieret kost som hovedsageligt vil være
økologisk og sammensat ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der vil både være
dage med varm mad og andre dage får vi
rugbrød med forskelligt pålæg. Jeg vægter
både mund– og finmotorisk udvikling højt
og underkender ikke den sansemæssige
oplevelse et måltid kan være. Derfor ønsker jeg at støtte op om at børnene selv
håndterer maden, så vidt muligt og altid
med fokus på sikkerhed.

VELKOMMEN
HOS

Privat børnepasning
v/ Ergoterapeut
Elin Maria
Jomsdal Jespersen

Tlf. 40574059

Hverdagen

Sansemotorik

Hos mig får børnene en hverdag som rutinemæssigt er genkendelig men som samtidig bliver sammensat efter børnenes behov. Det er
nemlig børnene der kommer i første række, så
planlagte ture og aktiviteter kan ændres ud fra
børnenes behov den pågældende dag.

Hos Sanseungerne er der øget fokus på sansemotorik. Det vil betyde, at sansning og motorisk udfoldelse er højt prioriteret under dagens aktiviteter.

Vi tager på både korte og lange ture, besøger
legepladser og natur, mødes i legegrupper med
andre børn og er hjemme hvor vi tumler, sanser, synger, maler, læser, leger, laver rytmik,
slapper af og hygger os sammen. Dette giver
børnene rig mulighed for udvikling og rum til
bare at være.
En typisk dag vil forme sig efter denne struktur:
kl. 7.00-08:00 Morgenmad
kl. ca. 8.00 Formiddagslur for de små

Vi bruger de store græsarealer, skoven, stranden og legepladser nær Egevolden til at brænde krudt af og udforske den store verden med
alle sanser i spil.
Hjemme benyttes balancepude, tumlemadras,
ballstick, krammeloop, fodbad, legetunnel og
andre redskaber til at udforske og sanse egen
krop. Den smalle gang i hjemmet, er ideel til
kapløb og stuen giver massere af gulvplads til
motorisk udfoldelse og leg. Ro og afspænding
til blid musik er også i højsædet efter en god
tumletur eller hvis dit barn har brug for at
koble fra.

kl. 9.00 Mellemmåltid
kl. 11.00 Frokost
kl. ca. 12.00 Middagslur
kl. 14.30 Mellemmåltid, serveres løbende som
børnene vågner.
Jeg ser gerne at dit
barn afleveres inden
kl 9, da det er her
dagens aktiviteter
for alvor går i gang
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