Familjedaghemmet Lilla Piraterna

Presentation:
Jag heter Gabriella Nilsson och ska starta ett privat Familjedaghem i Tullinge från 15-e
augusti 2013. Arbetet ska ske i mitt eget hem med en barngrupp på 4-5 barn. I den gruppen ha
med mina egna söner 4 år och 1 år gamla . Vi har en hund också. Det fristående
familjedaghemmet Lilla Piraterna ligger i ett nybyggt och trevligt villaområde nära en liten
skog, har trädgård med sandlåda och lekstuga, hammock, olika bär buskar, frukträd och
mycket blommor och grönt nära till Tullinge centrum vid Örnberget. Mitt familjedaghem är
inriktat på att vara så nära som möjligt till naturen, att bevara och ta hand om den.
Jag själv är två språkig, svenska och ungerska samt pratar lite tyska och engelska.
Mål och riktlinjer:
Verksamheten är riktad till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i liten barngrupp. Jag är det
självklara valet för er som vill ha ert barn i en liten grupp. I en mindre grupp får barnen mer
lugn och ro, uppmärksamhet, tal utrymme och stimulans till samtal. Varje barn utvecklar en
nära relation till sin dagbarnvårdare och slipper personalombyten och vikarier. Hos mig får
barnen en harmonisk tillvaro med lägre ljudnivå . Den ska vara rolig och stimulerande för
barnen och ta vara på deras nyfikenhet, lust att lära, leka och skapa. Leken ger kunskap,
erfarenheter och stimulera fantasin.
Utvecklande och lärande:
Jag utgår från barnens intressen och arbetar tema/projektinriktat där skapande är en självklar
del av verksamheten. Jag erbjuder barnen många olika metoder och material, till exempel
vattenfärger, fingerfärg, lera, trolldeg, olika slags papper. Genom skapande verksamhet
uppmuntras barnet att lära sig färg, form och att få känna egen skaparglädje.
Jag erbjuder lika hög kvalité på verksamheten som förskolan när det gäller pedagogik och
omsorg. Läroplanen genomsyrar hela verksamheten. Jag ska arbeta för att ge barnen kunskap,
trygghet och glädje. Mitt arbete skall ge barnen en tro på sin egen förmåga att lära och kunna
se att man gör framsteg, lära sig samspel, turtagning och att respektera sig själv och andra.
De ska få förståelse för att alla människor har lika värde och de ska få lära sig visa och få
känna respekt, solidaritet och ansvar. Barnen ska lära sig hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter.
Jag vill ge barnen möjlighet att utvecklas på sina villkor och låta dem få utlopp för sin
nyfikenhet och lust att lära.
Tillvägagångssätt:
Vi kommer att ha samlingar där barnen får uttrycka sig både genom sång och musik och
genom sitt språk . Jag har en planering med fasta aktiviteter. Vi har öppet förskola varje vecka

en gång, skogspromenader och besöker närliggande parker några gånger/månader . Vi gör
även utflykter tillsammans, vi går till exempel på bibliotek, teater, museum och andra
studiebesök. Detta gör att barnen ges möjlighet att leka i en större grupp och i fler
konstellationer. Jag kommer att uppmuntra alla barn att komma med aktivitetsförslag och
idéer. Varje termin avslutas med en vernissage där vi ställer ut vad vi jobbat med. Detta ger
föräldrarna en inblick i min verksamhet och barnens vardag i familjedaghemmet.
Jag dokumenterar utvalda aktiviteter i en pärm som finns tillgänglig för barnen och
föräldrarna att titta i.
Vi är ute varje dag ibland hela dagar om vädret tillåter. Då har vi med oss lunch och
mellanmål. Det ökar barnens immunförsvar och minskar infektionsrisken. Jag arbetar med
matematik och synliggör den för barnen i alla vardagsrutiner ex. när vi delar frukten, räknar in
kompisarna i samlingen, dukar för lunchen, i byggleken och när vi har rörelse med hinderbana
och bollek. Då övar vi rumsuppfattning, talordning och begreppsbildning. Samt i
skogen/trädgård då vi sorterar, jämför, mäter och talar om olika begrepp. Alla våra sinnen får
stimulans i naturen: dofter, färger, ljud från fågellivet eller från löv.
Pedagogens roll:
För mig är det viktigt att jag är i arbetet med barnen, visar glädje och intresse och tillsammans
med barnen upptäcker och undersöker.
Jag som vuxen ska inbjuda till lek och fantasi genom att visa deltagande och uppmuntran.
Vi ska tillsammans med barnen uppleva och vi ska visa stor lyhördhet och respekt för barnet.
Jag har en medagerande och vägledande roll i mitt arbete med barnet.
Som vuxen ska jag alltid ha barnen i fokus.
Maten:
Näringsrik, hemlagad och till stor del ekologisk kost serveras dagligen, jag utgår från
Botkyrka kommuns matsedel och enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Vi äter mycket frukt och
grönsaker och barnen ska hjälpa till några gånger per månad med matlagning och bakning att
introducera dem i.

Vi samarbetar med Karamelita fristående familjedaghem , vi har ett reservsystem som nyttjas
vid sjukdom, vård av barn, semester och annan ledighet.

