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Livet i min dagpleje byder på:
Jeg lægger stor vægt på at skabe tryghed. Tryghed er grundlaget for at
kunne udvikle sig. Børnene får omsorg og nærhed fra mig, knus, ros,
accept, og anerkendelse, så de kan blive robuste til at møde verden.
Jeg er rolig og giver børnene tryghed og tillid. Jeg er kærlig og
nærværende. Vores hverdag foregår på børneflokkens præmisser.
Jeg vægter udelivet, og er ude stort set hver dag. Jeg synes det er vigtigt
at børnene kommer meget ud, at de får sig rørt og får deres kroppe
udfordret. Jeg synes, at naturen er en god udviklingsplads for børn, da
deres motoriske udvikling og sanser bliver skærpet der, og de får masser
af frisk luft.
Vi tager tit på tur med vores Christianiacykel.
Jeg arbejder ud fra de styrkende læreplaner og lægger stor vægt på, at
børnene på alle måder bliver klar til de udfordringer, de møder fremover.
Jeg har fokus på det enkelte barn. At barnet er i god udvikling.
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Når vi er på tur, snakker vi meget om det vi ser, dyr, køretøjer farver,
størrelser, former osv.
Vi mødes også med kolleger på legepladsen. På den måde lærer
børnene de andre voksne og børn at kende og at begå sig i større
fællesskaber.
Derud over, er vi i heldagslegestue en gang om måneden, vi besøger
andre dagplejer, i deres haver og deres hjem, og de kommer her.
Vi holder Jul, julegudstjeneste, fødselsdage, fastelavn og besøger
biblioteket.
Forældresamarbejde: Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn,
at vi sammen har en åben og ærlig dialog omkring jeres barn. Er der
noget I er i tvivl om eller undre jer over, er I altid velkommen til en god
snak omkring det.
Uddannelse: Beklædningsopratør 1987. Lager og transport
Arbejdsmarkedsuddannelse 1996. Pædagogiskassistent 2014. Diverse
kurser vedrørende dagpleje.

I er velkommen til at komme på besøg men ring først på 28701398.

Velkommen til min dagpleje...

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