Dagplejer i Rask Mølle
Inger Lindegaard Nordvig
Adresse:

Kalhavevej 22, Rask Mølle

Født:

30. november 1957

Ansat:

4. august 2008

Dyr:

Hankatten Bisse og høns i
haven

Livet i min dagpleje byder på
Jeg bor på en mindre ejendom med en stor gårdsplads, og det nyder vi
dagligt godt af. Derfor er det vigtigt at børnene har godt og praktisk
udetøj/sko med til al slags vejr. Indenfor er der et legeværelse, men
derudover er en del af min stue også legeplads og ligeså køkkenet, så
der er god plads at boltre sig på.
Hverdagen bliver tilrettelagt efter børnegruppens alder og behov. For det
meste er vi hjemme, men jeg deltager i heldagslegestue hver anden uge
og indimellem mødes jeg med mine kollegaer.
For mig er det vigtigste at børnene er glade, og en del af fællesskabet og
derfor er nøgleordet TRYGHED i min dagpleje (Trygge og glade børn
giver glade forældre)
Et godt forældresamarbejde er noget jeg vægter højt og tillid til hinanden
er derfor vigtigt. Så kom og sig det, hvis jeg gør noget som undrer jer.
Fagligt arbejde:
I dagplejen arbejder jeg med at gøre dit barn Klar til læring og her er
der 7 kompetencer som er i spil.
Et af dem er behovsudsættelse og her arbejder jeg bla. med at barnet
bliver god til at vente på tur i forhold til at stå i kø ved rutcebanen, eller
når vi spiser. Her må barnet evt. vente med at fortælle noget, til
kammeraten er færdig.
Ligeledes arbejder jeg meget med dialogisk læsning.
Det er når jeg ikke læser hele bogen, men vælger evt. et par sider ud og
så taler vi om hvad der sker. Det kan være en bog om dyr, og så spørger
jeg om de har dyr derhjemme og hvad deres lyde er.
Ligger bondegårdsdyrene fremme henter de dem typisk og vi snakker
om dem..
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Jeg har`` gulvbøger`` tilgængelig for børnene altid.
Derudover har jeg bøger som kun læses sammen med mig. Dem bruger
vi til Læseleg-mini
Her læser jeg bogen, og vi snakker om hvad der sker og efterhånden
som de kender den bedre, lærer de også nogle af de lidt svære ord fra
bogen. Ligeledes finder de måske på at lege det samme som sker i
bogen. Eller jeg laver teater over handlingen, samtidig med jeg læser, og
det fanger både de små og de store børn.
Praktiske ting: Jeg stiller en barnevogn med tilbehør til rådighed, men i er
selvfølgelig velkommen til at medbringe jeres egen.,
Uddannelse: Jeg deltager i de obligatoriske kurser, som kommunen
udbyder.
Status: Jeg er gift med Henrik og har fire voksne børn og to børnebørn.
Såfremt der er ønske om, at besøge min dagpleje, er du velkommen til at
sende en mail på nordvig@tuknet.dk med dit telefonnummer.
Så ringer jeg tilbage så vi kan aftale en tid, for hvornår besøget kan finde
sted.

Jeg håber vi ses i min dagpleje.

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