Velkommen
til min dagpleje
Malene Rosenberg
Tvedvej 2
6372 Bylderup-Bov

Lidt om mig
Jeg er årgang 1973. Jeg er uddannet som social- og
sundhedshjælper i 1998-99 og har arbejdet i hjemmeplejen
fra 1999-2007. Jeg har tidligere været dagplejer i årene
2007-11. Herefter igen i hjemmeplejen og nu kommet
tilbage som dagplejer i juli 2019.
Jeg bor sammen med mine tre store drenge: Rasmus fra
2000, Tobias fra 200 og Simon fra 2004.
Min fritid nyder jeg med gåture, spille spil og hygge med
drengene.

Mit hjem
Røg: Vores hjem er røgfrit
Dyr: Vi har ingen dyr.

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



Førstehjælp, med løbende repetition
Den styrkede pædagogiske læreplan

Hverdagen hos mig
Mit primære mål med at arbejde med dagplejebørn er, at give omsorg og tryghed i hjemlige
omgivelser, hvor børnene føler sig godt tilpas - at give børnene tryghed, trivsel og en god start
på livet.

Mit hjem er indrettet, så der er plads til leg og samvær. Jeg har et
køkkenalrum samt stue, hvor børnene har plads til at lege i.
Udearealerne er en stor terrasse med sandkasse, motorcykler og
cykler, de kan køre på.
Jeg prioriterer hver dag, at vi kommer ud i
frisk luft og får en masse sansestimulering og motoriske
udfordringer.
Jeg arbejder løbende med temaer, hvor vi leger,
læser, synger, snakker om farver og figurer.
Vi tager af og til på ture til børnehaven, Kindergarden og biblioteket. Hver uge er vi i legestuen,
og to gange om måneden er vi i heldagslegestue.
Vi nyder også at mødes med mine kollegaer og indgå i et fællesskab med deres børn, da det har
stor betydning, når vi har gæstebørn fra hinanden.
Jeg arbejder efter den styrkende pædagogiske læreplan. Jeg ønsker at styrke børnene i
fællesskaber, gennem leg og nysgerrighed, bevægelse og sprog.
Til måltiderne serveres der sund og varieret mad jævnfør Dagplejens kostpolitik –
Mad og måltider i dagplejen i Aabenraa Kommune. Jeg serverer hver dag
formiddagsmad, middagsmad samt eftermiddagsmad. Der serveres også sund sen
eftermiddags snack til børn, der bliver hentet sent. Er der fødselsdag, så hygger vi os
også denne dag.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt, at vi har et godt forældresamarbejde med god dialog og åbenhed, samt gensidig
anerkendelse og med respekt for hinanden.
Er godt samarbejde sikrer de bedste betingelse for jeres barns trivsel, udvikling, læring og
dannelse.
Det er vigtigt, at I fortæller, hvis der er noget, jeg skal vide og tage hensyn til. Det kan være
allergi, spise-/sovevaner eller noget helt andet.

På gensyn i min dagpleje
- Malene

