Dagplejer i Hedensted
Lykke Grønvall Johansen
Adresse:

Grønningen 7

Født:

21. juli 1973

Ansat:

2005

Livet i min dagpleje byder på
Hvem er jeg:
Jeg hedder Lykke Grønvall Johansen er født i 1973 og har været
dagplejer siden 2005. Jeg er gift med Peter og vi har en voksen søn
Mikkel som er hjemmeboende. Desuden består familien også af Charlie
vores hund, en meget kærlig og venlig Cavalier King Charles Spaniel.
Hvad er et godt børneliv hos mig:
 Det er vigtigt for mig, at børnene føler sig trygge, set og hørt hos
mig, da det er forudsætningen for læring og trivsel.
 Jeg lægger vægt på, at børnene lærer at vise omsorg for og
hjælpe hinanden, og at de oplever et fællesskab med hinanden.
 Derudover synes jeg at det er vigtigt, at børnene så vidt muligt
bliver selvhjulpne i forhold til deres alder.
 Jeg går op i at de udvikler sig motorisk og sprogligt
Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:
Jeg prøver at skabe tid til læring hele dagen igennem ved at have både
planlagte og spontane aktiviteter samt ved at følge børnenes interesser.
Det kan blandt andet være: gåture i naturen, motorik/børneyoga på
værelset eller i haven, kreative aktiviteter, (dialogisk) læsning.
Aktiviteterne bliver tilpasset hvert enkelt barns udviklingstrin.
Vi er ude næsten hver dag, også på regnvejrsdage enten i haven, på
legepladsen eller en dejlig gåtur. Her bruger børnene deres krop, og
oplever årstiderne. Vi kigger på det vi ser på turen, og tager os god tid til
at tale om alt det vi ser på vores vej, som blandt andet kan være dyr,
planter, maskiner, køretøjer, størrelse, farver og læren om trafikken.
Vi mødes også med kolleger på legepladsen, og i heldagslegestue. På
den måde lærer børnene de andre voksne og børn at kende og at begå
sig i større fællesskaber.
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Børnene får selvfølgelig også ro til at lege selv og med hinanden – både
ude og inde.
Børnene lærer at håndtere konflikter, at vise omsorg for hinanden og
vente på tur.
Når børnene er gamle nok, bliver de inddraget i beslutningen om, hvad vi
skal lave om formiddagen, så de føler sig set og hørt.
Forældresamarbejdet:
Det er utrolig vigtigt for mig at have et tæt, positivt, ærligt og åbent
forældresamarbejde, så både børn og forældre får en tryg og god
hverdag, hvor der er plads til forskelligheder.
Såfremt der er ønske om at besøge min dagpleje, er du velkommen til at
ringe på 42 16 45 54 i tidsrummet 7-16 for at aftale et besøg.

Velkommen i min dagpleje…..

Ønsket om en plads hos mig skal ske via Kommunens hjemmeside.
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