Velkommen
til min dagpleje
Ulla Ballhorn Müller
Søndertoft 2, Hellevad
6230 Rødekro

Lidt om mig
Jeg hedder Ulla. Jeg er født i 1965 og er opvokset her i Hellevad,
hvilket gør, at jeg kender de fleste her i vores by, og nogle af jer
forældre har selv har gået i min dagpleje Jeg er gift med Ole, og
sammen har vi 3 børn, som alle er voksne. Den yngste bor dog
stadig hjemme, da han er under uddannelse
Jeg har været dagplejer siden 1988 og elsker arbejdet med
børnene. I min dagpleje er vi alle i børnehøjde.

Mit hjem
Dyr: Ingen, dog får vi besøg af
min datters kat Mickey en gang imellem.
Røg: Jeg er ikke-ryger.

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












Grundforløb – 1989
Forældresamarbejde i dagplejen - 1994
Tegn til tale – kursus i tegnsprog - 1995
Personlig udvikling – kontakt kommune
samarbejde - 1991 - 1998
Barnets udtryksform - 2000
Egen indsigt - 2004
Erfarne dagplejere - 2003
Førstehjælp – repetition hver 2. år
Pædagogisk læreplan – 2014 og 2015
Alm. fødevare hygiejne – 2007
Bedre kvalitet i dagtilbud - 2009









Grønne Spirer,
Naturdagpleje i 2016 & 2016
Anerkende kommunikation samt
kvalitet i velfærdsydelse og
selvledelse – 2015
Didaktik i Dagplejen – 2016, 2017,
2018
Sprog projekt – 2016, 2017, 2018
Rend & Hop, motorik projekt – 2016,
2017, 2018
VækstModellen – Vejen til den gode
samtale – 2017, 2018, 2019
Den styrkede pædagogiske læreplan
2019/2020

Hverdagen hos mig

I min dagpleje handler det om nærvær, opmærksomhed og omsorg. Jeg har en positiv tilgang til
børn og deres forældre. Jeg er opmærksom på børns signaler og lyttende over for forældrene.
I min dagpleje stilles der ikke større krav, end hvad hvert enkelt barn kan
rumme. Jeg elsker at arbejde med hvert enkelt barn og deres
personlighed.
Her er plads til leg, sang, rim og remser. Vi tegner meget, og vi laver
kreative ting, som er tilpasset børnenes alder. Vi går mange ture på stier
og i skoven og besøger byens store legeplads.
Vi er i legestue, her møder børnene andre børn og dagplejere i Hellevad,
som de kan blive fortrolige med. Dette gør, at gæstepleje bliver en god
oplevelse for barnet, når det bliver aktuelt.
Vi har en del arrangementer, hvor forældre er inviteret: juleafslutning, påske, fastelavn.
Vi har heldagslegestue, hvor vi har forskellige temaer bl.a. om krop og bevægelse, natur mm. I
december tager vi i kirke.
Vi har en gang årligt en sangdag i børnehaven, og vi besøger
børnehaven, før børn skal starte, for at sikre den gode overgang.
I legestuen arbejde vi med didaktik og VækstModellen omkring vores
pædagogiske praksis.
I min dagpleje er der tid til, at børnene øver sig på at blive selvhjulpne,
så de er godt på vej, når tiden kommer og de skal i børnehave.
Jeg arbejder ud fra den lovbestemte Styrkede pædagogiske læreplan
med fokus på det enkelte barns og gruppens trivsel, udvikling, læring og
dannelse.
Hos mig får børnene en sund og alsidig kost og jeg arbejder ud fra dagplejens kostpolitik.

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.
Har I spørgsmål, eller er der noget i undre jer over eller gerne vil snakke om, så sig endelig til.
Hos mig er der tid til en snak om jeres barn.

På gensyn i min dagpleje
- Ulla Ballhorn Müller

