Velkommen
til min dagpleje
Kirsten Kolb
Åbovej 5
6372 Bylderup-Bov

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1959. Jeg har været dagplejer siden 1986.
Jeg er gift med Bernhard. Vi har to store drenge, som er flyttet
hjemmefra og selv har stiftet familie.

Mit hjem
Dyr: Vi har ingen dyr.
Røg: Det er et røgfrit hjem.
Vores have er indrettet med gyngestativ, overdækket sandkasse, rutsjebane mm. og rummer
gode muligheder for leg.

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










Grundkursus for dagplejere
Kursus for erfarne dagplejere
Pædagogiske læreplaner
Førstehjælp – løbende opdatering
Børns udtryksformer
Børn og natur
Planlægning og gennemførelse af lege
og aktiviteter i legestue
Børns leg
Tegn til tale

•
•
•
•
•
•
•

Dokumentation og evaluering af
pæd./sosu-arbejde
Certificeret naturdagplejer
– Grønne Spirer
Tumlinge yoga
Vi lærer sprog: 2-årigt
forskningsprojekt
Vækstmodellen – Vejen til den gode
samtale
Rend & Hop 2-årigt forløb/ krop og
bevægelse
Den styrkede pædagogiske læreplan
2019

Hverdagen hos mig
Mit mål er at skabe tryghed og omsorg for børnene.
Jeg arbejder med de seks læreplanstemaer fra Den styrkede pædagogiske læreplan: personlig
udvikling - social udvikling - kommunikation og sprog - krop, sanser og bevægelse - natur og ude
liv og science - kultur, æstetik og fællesskab. Når jeg og børnegruppen arbejder med temaer,
tager jeg en masse billeder, så I forældre kan følge med i, hvad vi har lavet, samt spørge ind til
det. Billederne hænger i køkkenet ind til legeværelset i børnehøjde.

Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan, hvor jeg i
løbet af året kommer omkring alle læreplanstemaerne og
grundstenene. På min opslagstavle vil I løbende kunne følge med i
hvad, hvorfor og hvordan jeg arbejder med børnegruppen. Jeg laver
mange forskellige ting sammen med børnene, f.eks., tegner, lægger
puslespil, synger og læser. Jeg er meget ude i naturen, da det
inspirerer til nysgerrighed, og børnene får muligheder for at styrke
deres motorik.
Hver uge går vi i legestue, hvor vi laver forskellige aktiviteter. To dage i måneden er vi i
heldagslegestue i spejderhuset, hvor børnene bliver afleveret og hentet der. Én dag i måneden
er vi på besøg i Kindergarten, børnehaven og biblioteket.
Jeg har fokus på, at børnene bliver selvhjulpne (tage tøj af og på, spise, drikke, potte/toilet) og
støtter dem heri, så de er klar til børnehave, når den tid kommer.
Vi spiser
Morgen/formiddag: brød, frugt og grønt og vand dertil.
Frokost: rugbrød med varieret pålæg, grønt og mælk dertil.
Eftermiddag: brød, frugt og grønt og vand dertil.
Om sommeren henter vi tomater og agurker fra drivhuset.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi løbende har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem. Husk at fortælle, hvis der er særlige forhold omkring jeres barn, som jeg skal
vide og tage hensyn til. Det kan f.eks. være allergi, spise og sovevaner eller andet. Har I
spørgsmål, eller noget I gerne vil tale om, så sig endelig til. Jeg har altid tid til en god snak.

På gensyn i min dagpleje
- Kirsten Kolb

