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Livet i min dagpleje byder på
I min hverdag tilbyder jeg en dagligdag med struktur og nærvær. Jeg
bruger meget tid på gulvet med børnene, hvor vi bl.a. synger og læser.
Jeg hjælper børnene gennem leg, sang og læsning til at udvikle deres
sproglige kompetencer, samt de har mulighed for at genfortælle det vi
læser, og synger
.
Jeg har 2 store legerum, som børnene er meget glade for at lege i. Der
er rig mulighed for motorisk udvikling når vi udfordre vores balance og
sanser, ved bl.a. at lave balancebaner og lignende. Jeg danser også
gerne med børnene, og laver lidt gymnastik med dem når vi danser. Jeg
har en dejlig stor legeplads med sandkasse, legehus, sansegynge og
mange køretøjer.
Vi er ude hver dag, enten på min legeplads, en tur i skoven eller på
sportspladsen, når vi er ude bruger vi en del tid på at undersøge naturen,
og snakke om de dyr og ting vi møder på vores vej. Vi øver altid når
børnene skal ud, at de skal tage deres eget tøj på, dette er med til at øge
deres selvstændighed og gøre, at de bliver mere selvhjulpne. Børnene
udvikler ligeledes i forbindelse med deres tilegnede kompetencer et øget
selvværd.
Ud over at styrke børnenes motorik, sprog og kompetencer, så er der
også altid tid til ro og nærvær.
Jeg sidder gerne klar med et kram og en hånd at holde i hvis det er det,
at barnet har brug for. Som person er jeg meget rolig, tålmodig og sætter
nærværet med børnene meget højt.
Jeg går meget op i at børnene får en sund og varieret kost, og ynder
ligeledes at de hjælper til i køkkenet med fx at dække bord, lave boller
eller andet, vi øver også ting som at kunne hælde op i egen kop.
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Opgaverne varierer i forhold til hvilken alder og kompetencer børnene
har. Dette er ligeledes med til at styrke børnenes selvværd, at de får
stillet en opgave som de selv kan klare, og er stolt over, de øver samtidig
evnen til opgaveløsning.
Ydermere er det vigtigt, at jeg får et godt samarbejde med jer forældre,
så vigtige beskeder om, søvn, spisemønstre eller andre vigtige
informationer så jeg kan støtte barnet bedst muligt igennem dagen.
Vi går 1 gang hver 14. dag i heldagslegestue på Møllebo, her mødes vi
med andre dagplejere og deres børn.
Vi følger hos mig diverse læreplaner og obligatoriske kurser som stilles til
rådighed fra kommunens side af.
Forældre er også velkommen til at besøge mig, hvis de ønsker plads hos
mig, men ring inden besøget så vi kan aftale en tid.
mobilnummer: 23 61 56 25.
Jeg glæder mig meget til at møde jer, og jeres dejlige børn.

Ønske om plads hos mig kan ske via Hedensted Kommunes
hjemmeside.
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