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Livet i min dagpleje byder på

Omsorg, nærvær og tryghed er ord der kendetegner min dagleje. Jeg
vægter højt, at alle børn bliver set og hørt og får den omsorg de har brug
for imens mor og far er på arbejde.
I min dagpleje er der fokus på, at børnene lærer at være en del af en
gruppe, hvor de kan føle fællesskab, at de lærer at tage hensyn og kan
hjælpe hinanden, vente på tur og dele med hinanden. Der er plads til
forskellighed og jeg er opmærksom på, om alle børn trives og udvikler
sig. Samtidig er det også vigtigt, at jeg får en god dialog med jer
forældre, om der er noget, jeg bør vide i forhold til barnet - f.eks. om
nattesøvn, spisevaner og andet.
Jeg arbejder meget med børnenes sproglige udvikling gennem dialogisk
læsning. Derudover synger vi næsten dagligt, øver os på rim og remser
og sætter ord på alle dagligdagens oplevelser og gøremål. Vi laver også
andre ting, som at tegne, danse, male med vandfarver eller måske bager
vi boller. Vi får også tid til lidt kreative ting – især op til højtiderne.
Hver dag skal vi også ud og have frisk luft. Jeg har en dejlig have med
sandkasse, legehus, køretøjer og sansegynge. Vi er oftest hjemme i
haven, men alt efter årstid, vejr og vind, nyder vi en lille udflugt til
sportspladsen eller i skoven.
Jeg laver aktiviteter efter børnenes alder og kan godt lide at lave ”små
projekter” med børnene, som f.eks. at så solsikker om sommeren, som vi
så skal huske at vande og se vokse op – eller samle kogler i skoven,
som vi senere skal bruge til jul.
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Vi er i heldagslegestue hver anden uge, hvor vi er 3-4 dagplejere i hver
legestuegruppe. Børnene lærer her at danne nye relationer til andre børn
og voksne. Hver legestuegruppe har en årsplan, som vi arbejder ud fra.
Jeg byder på sund og varieret kost med frugt og grønt og bager oftest
selv vores brød. Børnene hjælper til med at dække bord.
I løbet af dagplejetiden besøger vi de to børnehaver i Rask Mølle. Vi
forsøger at gøre overgangen til børnehaven så god som mulig.
Jeg følger de obligatoriske kurser der udbydes.
Såfremt der er ønske om, at besøge min dagpleje, er du velkommen til at
ringe på tlf.: 20857471. Træffes bedst mellem kl. 12-14.

Velkommen i min dagpleje…..

Ønske om plads kan ske via Hedensted kommunes hjemmeside.
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