
Daghemmet Nyckelpigan ha två avdelningar; Fjärilen och Humlan. 
 
Avdelningarna har gemensam öppning och stängning. Vi har också en gemensam 
årsplanering och vi samarbetar inom flera områden som språklekar och förundervisning. 
Vi leker ute på gården tillsammans, vi sjunger tillsammans en gång i veckan och vi är ute 
tillsammans i skogen en förmiddag i veckan. Det här gör att barnen känner alla vuxna på 
daghemmet och ”alla barn ska vara allas barn”. 
 
På Fjärilen jobbar Gun Sivén, Anna Åberg och Annika Hagman. På Humlan jobbar Maria 
Wikblom, Lillemor Eklund och Johanna Sundelin. Daghemmet har en assistent Frida Tiitta. 
 
Vi vill att daghemmet ska vara en trygg plats för barnet. Våra dagliga rutiner och regler 
skapar trygghet och både barn och vuxna respekterar varandra. Genom vardagstillvaron 
på daghemmet blir barnet en del av gruppen men får också möjlighet att utveckla sin 
självständighet, självkänsla och sitt självförtroende. Både fri och ledd lek ingår i vårt 
dagsprogram, ”ett lekande barn blir en fantasirik vuxen”. 
 
Vi tycker att det är viktigt att vara ute i alla väder flera gånger per dag. Vår utemiljö 
inbjuder till lek, vi har både skog och planerade lekutrymmen på vår gård.  
 
Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin motorik genom rörelseaktiviteter både inomhus 
och utomhus. Ett roligt sätt att röra på sig är mini-röris som ingår i vårt veckoschema. 
 
Daghemmet har sedan hösten 1996 inriktat sig på språklekar enligt Bornholmsmodellen. 
Huvudsyftet med språklekarna är att stimulera barnens språkliga medvetenhet innan de 
börjar med läsinlärningen. För många barn är det just språkaktiviteter av detta slag som 
kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. På vårt daghem har alla barn språklekar; 
TRIANGELN; 6-åringarna, FYRKANTEN; 5-åringarna, CIRKELN; 4-åringarna och 
OVALEN; 3-åringarna. 
 
Det är viktigt att daghemmet har ett bra samarbete med barnens föräldrar. Daghemmet 
ska vara ett komplement till hemmet men föräldrarna är alltid de viktigaste personerna för 
barnet. Vid inskolningen har föräldrarna möjlighet att lära känna daghemmets personal 
och se hur vår verksamhet fungerar. Vi har föräldramöten, julfester, vårfester och vi ger 
möjlighet till föräldrasamtal.  
 
Daghemmet har också en rysk fadderfamilj, en ensamstående mamma med två små barn. 
För att få in pengar till familjen ordnar daghemmet en soppkväll under höstterminen där vi 
säljer soppa till våra dagisfamiljer. 
 
Mer information om vår verksamhet hittar du i vår arbetsplan. 
 
Välkommen med ditt barn till oss! 
 


