Velkommen
til min dagpleje
Lone Lemhøfer Andersen
Klinkbjerg 36
6200 Aabenraa

Lidt om mig
Jeg er født i 1974 og er glad og positiv  Jeg har
været dagplejer siden 2009.
Jeg er gift med Søren og sammen har vi tre børn,
Laura fra 2000, Mathias fra 2002 og Mikkel fra 2007.
Det er vigtigt for mig, at børn og forældre føler sig
velkommen hos mig. I min dagpleje lægger jeg stor
vægt på, at børnenes behov for tryghed, nærvær og
omsorg bliver dækket. Jeg har stort fokus på
børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Mit hjem
Dyr: Ingen dyr
Røg: Mit hjem er 100% røgfrit

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










Førstehjælp med repetition hvert 2. år
Grunduddannelse for dagplejere
Pædagogiske læreplaner
Certificeret naturdagplejer – Grønne Spirer 2015 & 2016
Inkluderende pædagogiske miljøer
Forskningsprojekt ”Vi lærer sprog”
VækstModellen – Vejen til den gode samtale
Motorikforløb ”Rend & Hop”
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020

Hverdagen hos mig
Dagene kan være meget forskellige, men stadig med genkendelighed og faste rutiner.
Vi spiser formiddagsmad ca. kl. 8:30, ca. kl. 11 spiser vi middagsmad og efter ”middagsluren” får
vi frugt og brød.
Jeg arbejder ud fra den lovbestemte styrkede pædagogiske læreplan og de seks
læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling – Social udvikling – Kommunikation og sprog –
Krop, sanser og bevægelse – Natur, udeliv og science – Kultur, æstetik og fællesskab.
Nogle dage får vi besøg af andre dagplejere og børn, og vi besøger også dem. Vi går også på
biblioteket, fodrer ænder, hopper i vandpytter og finder ting i naturen, vi tager med hjem og
laver spændende ting med. Vi har også hjemmedage, hvor vi hygger os med at bage, læse,
synge, danse, lave puslespil, spille spil, bygge huler osv. Det er vigtigt for mig, at der er plads og
rum til hvert enkelt barn, og at der kan tages hensyn til det enkelte barns behov. Hos mig er der
plads til fysisk udfoldelse, men også fordybelse.
Vi er i legestue én dag om ugen sammen med andre dagplejere og deres børn. Vi laver
forskellige aktiviteter, og vi har traditioner og arrangementer som f.eks. sommerudflugt,
julefest, fastelavnsfest og dagplejens dag.

Forældresamarbejde
Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt 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
- Lone Lemhøfer Andersen

