Velkommen
til min dagpleje
Christiane Schmidt
Gammel Ribevej 15
6200 Aabenraa

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1963 og jeg har været dagplejer siden år 2000. Det er
et meget livsbekræftende arbejde, som jeg holder meget af. Jeg er mor
til fire voksne børn, og jeg er farmor. Jeg lever sammen med Florian,
der også arbejder indenfor børneområdet.
Jeg elsker at være ude i naturen. I min fritid løber jeg og synger i
gospelkor. Jeg interesserer mig for sund kost.
Jeg taler dansk, ich spreche Deutsch, I speak English!

Mit hjem
Jeg lægger vægt på at have læringsmiljøer til børnene inde og ude, og der skal være plads til
bevægelse. Jeg har også et legeværelse til børnene, og i min have har vi frugt og bær samt
tomater og agurker i drivhuset.
Dyr: ingen husdyr
Røg: røgfrit hjem

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:








Førstehjælp, repetition hver 2. år
Kursus for erfarne dagplejere
Kulturelle udtryksformer
Børn og natur
Planlægning af pæd. aktiviteter
Medarbejdernes personlige ressource
Børns motorik og sansning, samspil og
relationer







Flygtninge (flerkulturelt arbejde)
Læreplaner og inklusion
Certificeret naturdagplejer, Grønne
Spirer i 2015 & 2016
Tumlinge Yoga
Kursus i VækstModellen ”Vejen til den
gode samtale”

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:




Arbejde med risikobørn

Den Styrkede Pædagogiske læreplan
2019/2020

Hverdagen hos mig
Jeg er synlig og omsorgsfuld i mit arbejde, og jeg
arbejder ud fra den styrkede pædagogiske
læreplan, det pædagogiske grundlag og de seks
læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling –
Social udvikling – Kommunikation og sprog –
Krop, sanser og bevægelse – Natur, udeliv og
science – Kultur, æstetik og fællesskab.
Jeg byder på en sund og varieret kost og arbejde ud fra
Dagplejens kostpolitik. Børn er nysgerrige, og derfor
byder jeg på mange forskellige smagsprøver i den tid,
børnene er i dagpleje hos mig.
Det er sjovt og lærerigt at gå på opdagelse, så vi
bevæger os meget i vores nærmiljø, som er skoven. Jeg
har ladcykel, og børnene elsker, når vi er på ture med
den. Vi cykler til havn, strand og forskellige legepladser.
Jeg er certificeret naturdagplejer i 2015 og 2016 under Friluftsrådets Grønne Spirer, og jeg
bruger dette meget i min hverdag med børnene.
Vi tager også på biblioteket, deltager i forskellige musiktilbud, besøger andre dagplejere i deres
hjem og haver og mindst én gang om ugen, er vi i legestue, hvor vi mødes med de andre
dagplejere og børn fra vores gruppe.
Hos mig skal det være trygt at være, og her er plads til forskellighed.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for mig, at vi i fællesskab har et åbent, ærligt og konstruktivt samarbejde omkring
jeres barn.
Husk at fortælle, hvis der er særlige forhold omkring jeres barn, som jeg skal vide og tage
hensyn til. Det kan være allergi, spise, sovevaner eller andet.
Der er altid tid og rum til en god snak hos mig.

På gensyn i min dagpleje
- Christiane Schmidt

