DaycareNord er et samarbejde mellem vuggestuerne og børnehaverne i Skive Nord, hvor
hvert børnehus har sin egen stærke faglige profil ud over at være et almindelig vuggestue og
børnehavetilbud.
Rosenbakken – Eventyrhuset – SpilLoppen – Skovbørnehaven
DaycareNord har også en specialbørnehave / Videnshus med varmtvandsbassin og legetek
for børn med fysisk – psykisk handicap fra 0-6 år. Disse pladser er for hele Skive Kommune og
andre kommuner.
Igennem Videnshuset kan vil tilbyde ”tidlig indsats team” vejledning og støtte til alle dagtilbud i
Skive Kommune.
Igennem Videnshuset kan vi tilbyde et Legetek med råd og vejledning, udlån af legetøj og
hjælpemidler til alle forældre, dagpleje og dagtilbud til børn mellem 0-6 år.
DaycareNord`s kerneopgave er, at give jeres børn de bedste udviklingsbetingelser, så hvert
barn kan udvikle sig og lære så meget, som det kan.
Vores mål er, at jeres barn trives og udvikles, samt oplever glæde og udfordringer ved at være
sammen med andre børn.
Sammen når vi vores fælles mål og opnår de bedste resultater for jeres børn.
.
Fordelene for jeres børn ved samarbejdet i DaycareNord er:
• 2 vuggestuer på Rosenbakken og i Eventyrhuset i Resen
• 4 børnehaver med hver sin stærke profil og samtidigt en fælles børnehave, hvor vi
tilbyder det bedste fra hver sted til jeres børn.
• En specialbørnehave for børn med nedsat fysiske-og psykiske funktionsevner hvor
integration og inklusion med de øvrige børnehavebørn er en fast del af hverdagen.
• Fælles venteliste, hvor I med 1. ønske og med et 2. ønske kan vælge den vuggestue /
børnehave, der passer jeres barn bedst.
• En fælles bestyrelse med forældrevalgte medlemmer fra hver vuggestue / børnehave,
hvor vi både har øje for den enkelte børnehus`s behov, og hvad vi sammen kan gøre i
DaycareNord.
• Professionelt ledelses team bestående af de enkelte dagtilbuds pædagogiske ledere og
områdelederen, hvor vi har øje for at yde Jer en god service.
• Fælles adminstration og servicekontor der servicerer alle vores børnehuse i hverdagen,
så det pædagogiske personale kan bruge deres tid sammen med børnene.
• Tidlig indsats team der tilbyder særlig professionelt støtte og vejledning til alle dagtilbud
i Skive Kommune, så alle vores børn kan udvikles og trives.
• Fælles vikarkorps der sikrer kendte og stabile vikarer til jeres børn i alle vores huse.
• Fælles IT og medie korps der kan vejlede og støtte udviklingen i brug af IT og medier
som udtryksform i børnenes hverdag og til Jer bla. via vores facebookplatform.
• Fælles uddannelsespulje der tilbyder nødvendig videreuddannelse for personalet i alle
vores børnehuse, så vi altid kan yde det bedste for jeres børn.
• Fælles pedelkorps der sikrer at vores børnehuse er tidsvarende og vedligeholdt og altid
danner trygge og udviklende legesteder ind og ude.
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Fælles materialebank der betyder, at vi har alle nødvendige hjælpemidler og
legeredskaber, der kan støtte børnenes udvikling optimalt.
Fælles legetek med udlån af særlige hjælpemidler, legetøj og spil, samt råd og
vejledning.
Fælles varmtvandsbassin der i træningsøjemed kan tilbydes alle vores dagtilbud.
Fælles videnshus med varmtvandsbassin, træningslokaler, mødelokaler, legetek med
udlån af særlige hjælpemidler, legetøj, spil og råd og vejledning til alle vores forældre.
Alt i alt sikrer DaycareNord`s fællesdrift at så mange ressourcer som muligt bruges i
hverdagen sammen med Jeres børn.

Hvordan er vores samarbejde med Jer forældre og forældre bestyrelsen, og hvad kan vi
tilbyde af faglig sparring til Jer fra vores medarbejdere:
• I forældre er vores nærmeste og vigtigste samarbejdspartnere, og I kan forvente både
at blive lyttet til og blive inddraget aktivt i at sikre, at jeres børn udvikles optimalt og
oplever at blive set, hørt og have gode venner.
• I forældre er også vores ekstra hænder til arrangementer, forældrekaffe, sommerfester,
legepladsfornyelser osv. I kan også være en ekstra hånd på udflugter, koloni og i
hverdagen.
• Bestyrelsen er jeres øjne, ører og ledelsens gode sparringspartner. I det lys inddrages
bestyrelsen både på det overordnede niveau omkring principper, årsplanlægning og i
dagligdagens store eller små udfordringer.
• På tværs af børnehusene arbejder vi vedvarende med, at vores medarbejdere agerer
professionelt og med hver deres faglighed møder jeres børn på en anerkendende, tryg
og forskellig måde, så vi sikrer, at alle børn bliver set og hørt i hverdagen. Hvis du vil
læse mere omkring den professionelle faglighed, så læs mere under bjælken
”faglighed”.
På gensyn i DaycareNord
Leo B. Rasmussen
Områdeleder

