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Hallo, er i derude?. Clara fra dagplejen i Ølstykke.

Sjov og spas i dagplejen
De private dagplejere i Egedal og Roskilde Kommune gav børnene en herlig udflugt til 
det grønne område ved Ølstykke Bibliotek

Kenneth Tanzer  Tip en ven  Udskriv  Kommentér  Del

Ballonmand, sange og sæbebobler.

Børnene havde god grund til at smile, da deres private 

dagplejere i både Egedal og Roskilde Kommune torsdag 

morgen tog dem med til den første udgave af "Dagplejernes 

Dag".

"Børnene skal have en god dag. De skal lege og have det 

sjovt. Det er det vigtigste, men samtidig er det også en god 

anledning for os private dagplejere. Vi får gjort opmærksom 

på os selv, og folk kan se, at vi efterhånden er blevet nok til at 

lave sådan et arrangement. Vi er også taknemmelige for de 

sponsorater vi har fået til denne dag," siger Camilla 

Vestergaard-Jensen fra Jyllinge.
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Sjov og spas i dagplejen...

Børn fra dagplejen Smørblomst (smoerblomst.dk), Jyllinge...



Mathilde Andersen (i midten) får sig en bolle fra bageren i Ølstykke.

Dagplejerne havde sæbebobler med til børnene, og det var et stort hit.

Frederik kunne ikke lade være med at lege med ballonerne.

Flere kommer til

For to år siden blev hun den første private dagplejer i 

lokalområdet, men siden er tolv andre kommet til i både 

Ølstykke, Stenløse, Veksø, Slagslunde og altså Jyllinge.

"Det er første gang, at vores gruppe for alvor er samlet til en 

temadag, men vi vender tilbage med mange flere. Vi har 

allerede planlagt indianerdag, blomsterdag, vanddag, 

motionsdag og meget mere," siger Camilla Vestergaard-

Jensen, som tror på yderligere tilgang i den private dagpleje.

"Vi bliver flere. Det er der ingen tvivl om. Jeg ved, at flere 

rykker på sig i både Hillerød og Roskilde," siger hun.

Glad for valget

Mens børnene legede i græsset, så kunne Hanne Ploug fra 

Veksø se sin datter Nathalie smile over hele femøren.

"Jeg er meget glad for Helle, som er vores private dagplejer i 

Veksø. Hun blev fyret efter 24 år i den kommunale dagpleje, 

men hun er rigtig dygtig, og jeg er glad for dette tilbud. Jeg 

kunne godt have sendt min datter i vuggestue, men jeg synes 

det var for tidligt efter kun et halvt år. De private dagplejere 

virker engagerede, og man kan se at de trives," siger Hanne 

Ploug.
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Nina Johansson fra dagplejen i Jyllinge havde fundet hjertet frem i dagens anledning.
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Hey, det er jo balloner fra BallonMand.dk
Det var en af vores ballonmænd der var på besøg hos dagplejerne og lavede 
ballondy til alle børnene. De var vældig søde, og det var en god dag.
Lars Lottrup - 2012-03-21 10:27
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