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     Kære forældre til børn i Dagplejen Øst i Hedensted Kommune 

 

Som et led i Hedensted kommunes overordnede målsætning omkring inklusionsarbejde i alle dagtilbud, 
er Dagplejen Øst i samarbejde med Dagplejen Vest, Vejle Kommunes Dagpleje og VIA Århus indgået en 2 
årig samarbejdsaftale omkring uddannelse af alle dagplejerene, i forhold til den nyeste viden omkring in-
klusion.                                    

Praktiske informationer                                                                                                                                              
Uddannelsen består af 4 AMU forløb, af en uges varighed, samt hjemmeopgaver efter eget valg i de mel-
lemliggende perioder. Selve uddannelsen strækker sig over 9-12 mdr. for den enkelte dagplejer.                                                                                                                                                    
I praksis betyder det, at jeres barn vil blive tilbudt gæstedagpleje i 4 uger indenfor den periode efterud-
dannelsen er i gang. Hvis jeres dagplejer er udvalgt til at deltage på et af de første 10 hold, kender 
hun/han allerede nu de 4 uddannelsesuger og vil i den nærmeste fremtid gå i dialog med jer omkring det-
te. 

Her er et eksempel: Hold 1 afvikles i ugerne 33, 44 (2014) og 4 og 17(2015). 

Hvorfor Inklusion?                                                                                                                                                          
Vi mener at inklusion omhandler alle børn og ikke kun børn med særlige behov. Inklusion er en teoretisk 
forståelsesramme, hvor igennem vi skaber de bedste betingelser for alle børn i dagplejen, ved at være 
opmærksomme på, at alle børnenes får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. 

Vores forventning til uddannelsesforløbet er, at alle medarbejdere får et fælles sprog omkring inklusion, 
får fælles metoder og handlemuligheder, samt øger bevidstheden omkring egen og barnets læring og for-
ståelse af sin omverden. 

Hvor kan du få mere information?                                                                                                                           
Der er udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver forløbet. Folderen er uddelt til dagplejerne, 
hvor du har mulighed for at læse den. Desuden ligger den på Dagplejens Intranet, hvor du har mulighed 
for at printe den ud. 

Har du spørgsmål eller kommentarer til dette brev er du meget velkommen til at rette henvendelse til os 
på kontoret i telefontiden. Vi træffes bedst mandag til torsdag kl. 12.30 – 13.30 eller fredag kl. 11.00 – 
12.00. 

 

Venlig hilsen  

Dorte Christiansen   &   Lone Albertsen                                                                                                                  
Souschef                          Dagplejeleder 


