Velkommen
til min dagpleje
Annelise Schmidt
Kirkevej 93
6360 Tinglev

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1958, og jeg har været dagplejer siden juli 1986. Jeg
elsker mit job og min hverdag sammen med børnene.
Jeg er gift, og sammen har vi to piger, der begge er udeboende.

Mit hjem
Vi bor forenden af en lukket villavej.
Vi er begge ikke-rygere, vores hjem er røgfrit, og vi har ingen husdyr.

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










Grundkursus for dagplejere
Barnets sansemotorisk udvikling
Førstehjælpskurser - løbende opdatering
Personlig udvikling
Pædagogisk læreplan
Behov og omsorg
Erfarne dagplejer
Sproglig udvikling
VækstModellen – Vejen til den gode
samtale

Vi er alle forskellige,
vi er alle værdifulde og
vi har alle ret til at føle,
at vi er noget værd.









Børns udtryksformer
Arbejdet med risikobørn
Dokumentation og evaluering
Tumlinge yoga
2-årigt forløb med Rend og Hop/krop og
bevægelse
2-årigt sprogforskningsforløb: Vi lærer
sprog
Certificeret natur dagplejer
– Grønne Spirer

Hverdagen hos mig
Jeg vægter tryghed, nærvær og omsorg højt. For mig er det vigtigt at give børnene kærlighed –
at sidde på skødet, få knus, kram og ros. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i børnene, deres
præmisser, og med respekt for det enkelte barns kompetencer, behov og lyst til at indtage
verden.
Jeg arbejder målrettet med at gøre børnene selvhjulpne, styrke sprog og motorik. Jeg
bestræber mig på at tilpasse hverdagen ud fra børnegruppen, børnenes interesse, deres alder
samt udviklingstrin. Jeg arbejder med Den styrkede pædagogiske læreplan. I vil løbende kunne
følge mit faglige arbejde og indsats omkring jeres børn på min
opslagstavle.
Jeg holder specielt meget af at synge og danse med
børnene, da de elsker musik og bevægelser. Dette er
også med til at styrke deres motorik samt sproglig udvikling. Vi læser
dagligt og snakker ud fra billederne i bøgerne. Ligeledes laver vi
kreative ting bl.a. til højtiderne.
Jeg tager billeder af børnene, som fortæller og dokumenterer tiden i dagplejen.
Jeg prioriterer at vi komme ud i naturen, enten på ture eller ude i
haven. Vi bor tæt ved Byskoven og et stort, dejlig grønt område, hvor
vi fodrer ænder, lytter til fuglene, hopper i vandpytter, leder efter
insekter og mange andre ting, alt efter årstiden og vejret.
Vi spiser:
Jeg spiser sundt og varieret med børnene (henviser til dagplejens kostpolitik).
 Formiddag ca. kl. 08.30 spiser vi f.eks. brød/boller, årstidens frugt og vand.
 Frokost kl. 11.00 spiser vi f.eks. brød med pålæg, fisk, æg med forskellige grøntsager og
mælk.
 Eftermiddag kl. 14.30 spiser vi f.eks. boller/knækbrød/brød, frugt og vand.
Legestue/grupperne på tværs:
Jeg er i en legestuegruppe, hvor vi mødes en dag i ugen og holder
heldagslegestue. Sammen holder vi fastelavn, påskefrokost/finder påskeæg og
julearrangement.
I grupperne på tværs har vi mulighed for at mødes til Dagplejens dag –
Sangens dag og andre aktiviteter, som vi laver gennem året (se legestueprofil).
Gæstedagplejen:
Inden børnene skal i gæstedagpleje første gang, aflægger vi et besøg hos den pågældende
dagplejer. Her fortælles om barnets dagligdag hos mig – spise-/soverytmer osv.

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 og så får vi en god snak
herom.

På gensyn i min dagpleje
- Annelise

