Temadagplejer i Rask Mølle
Helle Flohr
Adresse: Dahliavej 8, Rask Mølle

Født:

1977

Ansat: 2009
Dyr:

Jeg har kat og undulater

Røg:

Ingen røg

Livet i min dagpleje byder på
Sprog og musik dagplejer.
Jeg er godkendt som temadagplejer. Det vil sige, at jeg arbejder meget
med at sætte ord på vores dagligdag og de ting vi gør. Jeg spiller, synger
og høre musik med børnene. Vi synger både kendte børnesange, nye
sange og vrøvlesange som vi finder på her og nu.
Jeg arbejde med "tegn til børn", som er et tegnsprog, der hjælper børn
med at komme tidligere i gang med sproget.
Når vi laver sjove ting med læreplaner, har jeg også fokus på sproget og
får det med i legen.
Mit dagplejehjem.
Jeg bor i et roligt villakvarter med legeplads i baghaven. Børnene kan
lege i min lukkede dagplejehave med sandkasse, legehus og alle mulige
køretøjer.
Indenfor har vi legeværelse og vores eget køkken, hvor vi har god plads
til at lege og udfolde os kreativt.
Hedensted Kommune - Dagplejen

Temadagplejer i Rask Mølle

Jeg lægger vægt på:
Tæt kontakt og kærlig omsorg for barnet. Et godt og åbent samarbejde
med jer forældre. Jeg ynder at give tryghed og god plads til det enkelte
barns behov. Hos mig foregår dagen stille og roligt udfra børnenes
tempo. Vi giver os tid til fordybelse, til det der optager børnene lige nu.
Min faglige baggrund.
i 2009 startede jeg som dagplejer i Hedensted Kommune. Her deltager
jeg løbende i kurser specielt for dagplejer. Fx. læreplaner, Sårbare og
udsatte børn, inkluderende pædagogiske miljøer og førstehjælp og
mange andre relevante kurser.
Familie: Gift med Jesper, sammen har vi 2 børn Amalie 2003 og Daniel
2008.

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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