Dagplejer i Korning
Sarah I Pedersen
Adresse: Klaksmøllevej 22 Korning
Født:

1975

Ansat:

2005

Dyr:

Kat, kaniner og undulater

Røg:

Livet i min dagpleje byder på
Jeg tager udgangspunkt i den børnegruppe jeg har, jeg vægter at hvert
enkelt barn skal føle sig tryg og tilpas i hverdagen.
Det betyder meget for mig at alle børn inkluderes, der skal være plads til
alle.
Jeg tager derfor dagen som den kommer. Hvis børnene har brug for en
dag med tryghed og stille og rolige lege, er det det vi gør, andre dage har
vi måske fuld fart på!
Vores dage foregår mest herhjemme hvor vi sidder på gulvet, synger,
læser, tegner og leger, børnene hjælper også med borddækning, rydder
op, laver mad og andre sociale ting. Det er vigtigt for mig, at børnene
bliver selvhjulpne fx selv tager tøj af og på kravler op og ned af stolen
osv.
Jeg kan også lide at være ude med børnene, prøver at komme ud hver
dag. Vi bruger min have, der byder på forskellige former for udfordringer,
vi går ture og så har vi en fin Christiania cykel i området som vi gør flittigt
brug af.
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Vi går i legestuen en gang om ugen, hvor vi er sammen med mine
kollegaer og deres børn, der laver vi forskellige aktiviteter og har det rart
sammen. Vi er også i heldagslegestue ca. en gang om måneden, der
kan vi så lave mad sammen og andre spændende ting.
Derudover besøger vi også mine kollegaer jævnligt, så kommer børnene
til at kende dem, deres børn og deres hjem godt, det er en stor fordel når
børnene skal i gæstedagpleje.
Vi har også et godt samarbejde med børnehaven i byen, som vi besøger,
laver nogle arrangementer sammen med, og de besøger os inden et
barn starter i børnehave. Vi håber og tror på, at det letter overgangen fra
dagpleje til børnehave.
Jeg har i årene som dagpleje naturligvis fået en del praktisk erfaring men
har også været på mange forskellige kurser for at blive klædt på til de
udfordringer som dagligdagen bringer her kan blandt mange nævnes
Leg med sprog

Børns leg

Kostplanlægning til småbørn

For tidlig fødte børn

Multimedie i pæd. Arbejde

Børns udtryksformer

Forældresamarbejde

Børnemiljø i dagtilbud

Jeg lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde, at vi er ærlige og
har tillid til hinanden, og siger hvis det er noget vi undres over i
dagligdagen.
Glæder mig til at møde jer.
I er naturligvis meget velkomne til at besøge os,
ring lige først 21 18 25 06
Velkommen i min dagpleje……

Ønske om plads hos mig skal ske via Pladsanvisningen,
Jytte Jensen, tlf. 79 75 52 49, telefontid 12.30 – 15.00,
fredag 9.00 – 12.00.
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