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I denne folder får I information om ”Trygt & Sundt Videre”, som er 
et udviklingsprojekt imellem Dagtilbud og Sundhedsplejen i Faxe 
Kommune. 

Projektet har til formål: 

at sikre en tryg og sund start i vuggestue, dagpleje 
og børnehave for jeres barn 

at udvikle nye tilbud for jer som familie 

at øge det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud 
og sundhedsplejen

Opstart i vuggestue eller dagpleje 

I den kommende tid vil I få tilbud om, at jeres sundhedsplejerske og 
en pædagog/dagplejepædagog fra jeres barns kommende vuggestue/
dagplejeområde vil komme på besøg hjemme hos jer. Ved besøget vil 
der være mulighed for at fortælle om jeres barn og få vejledning fra 
både sundhedsplejersken og pædagogen om de emner, I kunne tænke 
jer at tale om i forhold til jeres barn. Sundhedsplejersken vil tilbyde at 
undersøge jeres barn, og I vil få mulighed for at høre om dagligdagen i 
den institution eller dagpleje, jeres barn skal begynde i. 

Opstart i børnehave
 
Når jeres barn er begyndt i børnehave, vil I blive tilbudt et besøg 
hjemme med en pædagog fra børnehaven og sundhedsplejersken, som 
er tilknyttet børnehaven. I besøget vil der være mulighed for at drøfte 
hvordan opstarten i børnehaven har været, og få vejledning om speci-
fikke emner med udgangspunkt i jeres barns første uger i børnehave. 

Derudover har I mulighed for at få en snak om jeres barns fortsat-
te sunde udvikling frem mod skolealder. Dette med udgangspunkt i 
hvordan I og personalet i børnehaven bedst muligt fremmer denne 
udvikling i dagligdagen. 

Alt det praktiske tager sundhedsplejen og dagtilbud sig af og I vil der-
for blive kontaktet af en sundhedsplejerske eller pædagog for aftale 
om besøg.

Vi håber, at vi ved at tilbyde disse besøg kan 
give jer forældre og jeres barn de bedste mu-
ligheder for at få en god og tryg opstart og 
et sundt forløb videre frem til jeres barn skal 
starte i skole.

Kære forældre i Faxe Kommune


