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Livet i min dagpleje byder på
Jeg trives godt i mit job som dagplejer.
Det at følge børn og deres udvikling fra de er helt små og til de skal i
børnehave er fantastiskgivende.
Jeg tror på, at det er vigtigt for børnene, at de i deres første år har nogle
tætte relationer med mennesker som de kan knytte sig til.
Der er noget trygt i, at børnene hver morgen bliver afleveret ved den
samme person som også siger farvel til dem om efter middagen.
Hos mig lærer jeg børnene at samarbejde og give plads til hinanden. Der
er plads til, at børnene kan være både glade og kede af det. Men jeg
ligger en masse energi i, at børnene føler sig trygge og at vi får grint
sammen hver dag.
Hverdagen i min dagpleje og det faglige arbejde:
Når børnene ankommer om morgenen er det vigtigste for mig, at
børnene bliver taget imod med en varm velkomst.
For mig er det vigtigt, at det enkelte barn føler sig tryg og får den rette
omsorg og kærlige opmærksomhed som det har brug for i sin hverdag.
Hverdagen hos mig er bygget struktureret op, således at børnene har
nogle faste rammer at forholde sig til. Her er plads til det enkelte barn,
deres personlighed og udvikling.
I de daglige aktiviteter og lege vi
foretager os sammen har jeg særlig fokus på, at udvikle de
kompetencer hos børnene som er en forudsætning for senere
udvikling og læring.
Kompetencerne som er i særlig fokus er
robusthed, behovsudsættelse, nysgerrighed, vedholdenhed,
automatisering, selvregulering og gode omgangsformer.
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Derudover følger jeg dagplejens lærerplaner, så børnene lærer de
forskellige årstider, udvikler deres motoriske færdigeheder og sprog
gennem leg, sang, dans og latter.
Natur:
Vi er ude det fri hver dag så vidt det er muligt. Her udforsker vi
naturen og laver aktiviteter som stimulere børnenes motoriske
færdigheder. En stor del af børnenes udvikling opstår gennem fri leg,
så derfor er den frie leg også en stor del af vores hverdag.
Sprog:
For at udvikle børnenes sprog synger jeg med dem hver dag. Så vidt
det er muligt har vi dialoglæsning hveranden dag. Jeg laver
forskellige former for dialoglæsning bl.a. dukketeater for at gøre
læsningen mere interessant for børnene. Herudover rimer og remser
vi.
Legestue:
Hver 14. dag er vi i heldags legestue sammen med andre børn og
dagplejere. Her leger børnene på kryds og tværs af de forskellige
dagplejegrupper og får herigennem god mulighed for at udvikle deres
sociale kompetencer.
Kost:
Jeg servere en sund og varieret kost til børnene. Hver dag får de brød,
frugt og grønt. Men ved særlige lejligheder skal der også være plads
til hjemmebagt kage.
Kurser:
Jeg følger de oblikatoriske kurser som vi som dagplejer udbydes.
Hvis i har yderligere spørgsmål eller har lyst til at besøge min
dagpleje er i velkommen til at kontakte mig på tlf. 25335782. Hvis i
har ønske om en plads kan dette ske via. Hedensted kommunes
hjemmeside.
Lidt om min familie:
Jeg har to voksne børn som ikke bor hjemme. Jeg bor alene, har en
fast kæreste som jeg har set igennem flere år.
Velkommen i min dagpleje …….
Ønske om plads hos mig kan ske via Hedensted Kommunes
hjemmeside.
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