Dagplejer i Hedensted
Helle Bjerregård
Adresse: Ringvænget 21, Hedensted
Født: 1967
Ansat: 1993

Lidt om mig og min dagpleje
Jeg er uddannet pædagogisk assistent I 2011, og sammenholdt med
flere relevante kurser (sidst inklusion), har jeg fået en viden som jeg bruger
hver dag I mit arbejde med børnene.
Jeg arbejder udfra et inkluderende pædagogisk miljø, og tænker
læreplaner/de 7 kompetencer ind I min daglige planlægning med børnene.
I min dagpleje er det min fornemste opgave at skabe størst mulig
tryghed/omsorg for børnene, og have focus på det enkelte barn.
Det har stor værdi for mig at gøre det enkelte barn klar og rustet til deres
videre færden I livet, både når det gælder det sociale, sproglige og
motoriske.
Eks læser, synger, og danser vi hver dag, ligesom vi bruger udelivet til at få
dejlige oplevelser og styrke både det fin og grov motoriske.
Børnene lærer at vente på tur, og er med I almindelige daglige gøremål.
Jeg nyder mit arbejde, hvor ikke to dage er ens, og ser det som en gave at
være med til at præge og være vidne til børnenes stjernestunder og positive
udvikling 
Et godt forældresamarbejde har høj prioritet, hvor åben og ærlig dialog, samt
gensidig respekt, er med til at skabe tryghed hos både børn/voksne.
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I min hverdag vægter jeg
At børnene








Får udfordringer der styrker/udvikler deres sociale
kompetencer/sprog og motorik.
Bliver set og hørt
Bliver respekteret for dem de er
Bliver rost og anerkendt for det de gør/kan
Bliver inkluderet
Får plads til fordybelse
Bliver krammet og holdt af for lige præcis det lille unikke
menneske det er.

Vi går i legestue en gang om ugen, og i heldagslegestue en gang om
måneden, hvor vi laver forskellige aktiviteter og hvor børnene lærer at
danne relationer til andre voksne/børn.

Praktiske forhold




Barnevognen må blive stående året rundt, dog tages sengelinned
med hjem efter behov
Tasken må blive stående I hverdagen, men tages med hjem til evt
opfyldning I weekenden.
Mit hjem er helt og aldeles røgfrit.

Sidst men ikke mindst ser jeg muligheder frem for begrænsninger 

Jeg ser frem til et godt samarbejde og glæder mig til at møde jer og jeres
barn .
Hvis I ønsker at komme på besøg og få sat ansigt på mig og rammerne
for vores dagpleje, så er I velkomne til at ringe på 60 74 65 91
Velkommen I min dagpleje……

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