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Tycker du att det låter intressant?
Ställ ditt barn i barnomsorgskö, eller ändra ditt val 
till familjedaghem på www.svedala.se. 

Vill du hälsa på? 
Vi förmedlar referenser till föräldrar som har barn-
omsorg i familjedaghem och ordnar hembesök hos 
en dagbarnvårdare under ordinarie verksamhetstid.

Vill du arbeta som dagbarnvårdare?
Du är alltid välkommen att lämna in en intresse-
anmälan för att arbeta som dagbarnvårdare i 
Svedala kommun.

Dagbarnvårdaren arbetar på ett medvetet och  
genomtänkt sätt för barnens lärande och utveckling. 
De tar till vara på alla de moment och aktiviteter 
som förekommer naturligt i vardagen. 

Att leken är av grundläggande betydelse för barns 
lärande och utveckling är en viktig pedagogisk 
princip i familjedaghemmet. 

Den lilla barngruppen ger möjlighet att anpassa 
planering och aktiviteter efter vad som fångar 
barnets lust och intresse.

TRYGG BARNOMSORG I SMÅ GRUPPER

PEDAGOGISK OMSORG
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Några citat från nöjda föräldrar:

”Min dotter blir sedd i den lilla barngruppen.”

”Vår dagbarnvårdare är toppen!”

”I familjedaghemmet får mina barn allt dom behö-
ver och lite till!”

”Samarbetet med förskolan fungerar jättebra! Mitt 
barn får det bästa av två världar.”

Barnen äter hemlagad, god och näringsriktig mat 
under lugna och trivsamma former.

Blandade åldersgrupper gör att barnen på ett 
naturligt sätt får lära sig att hjälpa varandra. Den 
stora åldersspridningen i familjedaghemmet gör 
också att alla barn från en familj kan vara place-
rade i samma familjedaghem.

Våra familjedaghem drivs i trygg hemmiljö för barn 
i åldrarna 1-12 år. Familjedaghem är ett alternativ 
till förskola och fritidshem där dagbarnvårdaren tar 
emot ditt barn i sitt eget hem. 

Omsorg och omvårdnad är av central betydelse i 
familjedaghemmet. Här får barnen en individuell 
omsorg, blir sedda, och får möjlighet att utvecklas i 
sin egen takt.

Det är samma dagbarnvårdare som tar emot ditt 
barn och är med hela dagen. Detta ger trygghet 
för både barn och föräldrar. När dagbarnvårdaren 
är frånvarande vistas ditt barn hos en annan dag-
barnvårdare eller på en närliggande förskola.

Våra dagbarnvårdare har, som all personal inom 
barnomsorgen, adekvat utbildning och vidareutbil-
das kontinuerligt.


