Velkommen
til min dagpleje
Marianne Sommer Kristensen
Engvej 4
6200 Aabenraa

Lidt om mig
Jeg er årgang 1959. Jeg er gift, og sammen har vi to
voksne børn. Begge er udeboende.
Jeg er uddannet kontorassistent, og har arbejdet som
dette i 6 år.
Jeg har været dagplejer siden november 1986.

Mit hjem
Dyr: Jeg har ingen dyr.
Røg: Mit hjem er røgfrit

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


Grundkursus



Førstehjælpskursus + repetitionskurser



Opdateringskursus for erfarne
dagplejere



VækstModellen





Den styrkede pædagogiske læreplan

Barnets sansemotorisk udvikling





Sproglig udvikling

Selvledelse og formidling i
omsorgsarbejdet



Behov/omsorg





Legestue

Inkluderende pædagogiske miljø i
dagtilbud



Pædagogiske læreplaner i dagtilbud





Anerkendende kommunikation i
omsorgsarbejdet

Dokumentation og evaluering





Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

Børn og natur





Vi lærer sprog – forskningsprojekt

Krop og kost





Indvandrer-flygtningebørn i
daginstitution og dagpleje

Frontløberkursus, Krop og bevægelse
med Rend & Hop

Hverdagen hos mig
For mig er det vigtigt, at børn og forældre føler sig velkommen hos mig. Jeg lægger vægt på at
give børnene tryghed, omsorg, glæde og ro til at udvikle sig.
Jeg planlægger dagen efter de børn, jeg har.
Vi går i legestue en gang om ugen, så børnene får mulighed for at lære de andre dagplejere og
børn i gruppen at kende. Det gør det lettere for barnet at komme i gæstepleje.
I dagplejen arbejder vi med de seks læreplanstemaer:
 Kultur, æstetik og fællesskab
 Alsidig personlig udvikling
 Social udvikling
 Kommunikation og sprog
 Krop, sanser og bevægelse
 Natur, udeliv og science

Overordnet arbejder jeg ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan.
Vi hører musik, jeg spiller guitar, sang og bevægelse. Jeg har taget guitarkurser for at kunne
spille for børnene. Derudover laver vi puslespil, læser bøger, rim og remser, går turer, går i
skoven, leger i haven m.m.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem. Det er vigtigt at fortælle, hvis jeres barn har særlige udfordringer, som jeg skal
tage hensyn til eller skal arbejde med. Det kan være allergi, spise/sove vaner eller andet.
Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring
det.

På gensyn i min dagpleje
- Marianne Sommer Kristensen

