Velkommen
til min dagpleje
Anette Kramer
Egholm 4, Hjordkær
6230 Rødekro

Lidt om mig
Mit navn er Anette. Jeg har været dagplejer siden 1992.
Jeg er gift med Svend, og vi har sammen to voksne børn.
Jeg er glad og positiv, elsker mit arbejde med børnene, og nyder at
følge dem. Jeg møder børnene, der hvor de er i deres udvikling og
jeg skaber et trygt og roligt miljø, hvor der er rart at være. Jeg går
højt op i, at se det enkelte barn, dets behov, samt at have et godt
forældresamarbejde.

Mit hjem
Vi har en hund, der hedder Gismo
Høns og småfugle i voliere
Jeg ryger ikke, og mit hjem er 100% røgfrit.

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











Grundkursus for ansatte dagplejere
Førstehjælp med løbende repetition
Børn og natur
Samspil og relationer i pædagogisk
arbejde
Arbejdet med udsatte og sårbare børn
og unge
Personlig udvikling til arbejde og
uddannelse
Bedre kvalitet i dagtilbud
0-5 årige børns udtryksformer
Børn og familier med behov for særlig
støtte og omsorg
Indvandrer og flygtningebørn i
daginstitution og dagpleje













Kursus for erfarne dagplejere
Samspil og relationer
Dokumentation og evaluering af
pædagogisk arbejde
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Kursus Grønne Spirer, naturpædagogik
og udeaktiviteter
Ambassadør for De Grønne Spirer
VækstModellen ”Vejen til den gode
samtale”
Tumlinge yoga
Motorik og bevægelse ”Rend & Hop
med Oliver og Ida”
”Vi lærer sprog” – deltaget i 2 årigt
forsknings projekt
Den styrkede pædagogiske læreplan

Hverdagen hos mig
Ude:
Når vi er ude, leger vi på min store legeplads, går om til dyrene, fodrer dem og samler æg. Vi
snakker med de forskellige dyr. Det er noget jeg oplever, at børnene elsker.
Jeg lægger vægt på udelivet og brug af kroppen gennem god leg og et godt kammeratskab.
Naturen kan bruges på rigtig mange måder. Vi finder dyr/insekter, tager på bondegårdsbesøg,
eller plukker bær ude i vores have, som bliver spist med stor begejstring.
Inde:
Inde laver vi kreative ting alt efter årstiden. Jeg har altid et mål, med den aktivitet jeg laver med
børnene. Dog er det at lege, det vigtigste.
Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan, hvor jeg arbejder ud fra de 6 læreplans
temaer: Krop, sanser og bevægelse – Alsidig personlig udvikling – Social udvikling –
Kommunikation og sprog – Natur udeliv og science – Kultur æstetik og fællesskaber.
Jeg har et stort legerum, der hænger sammen med mit køkken, som også er stort og rummeligt,
så børnene har god plads at lege på. I forbindelse med legerummet er der et toilet, hvor
børnene bliver puslet.
Børnene er med til at lave dagligdags ting f.eks. bage eller dække bord.
Vi synger, har sanglege, danser og læser/ kigger bøger.
Vi tager på udflugter, går i legestue, går til gymnastik, besøger- og får besøg af mine kolleger og
deres dagplejebørn.
Vi spiser:
Formiddagsmad ca. kl. 9: Brød, frugt og vand
Frokost ca. kl. 11: Rugbrød med varieret pålæg, grøntsager og mælk. En gang imellem får
vi varm mad.
Eftermiddagsmad ca. kl. 14.30: Brød, frugt og vand
Vi har en kostpolitik i dagplejen ” Kost og måltider i dagplejen i Aabenraa”, som jeg arbejder ud
fra.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi voksne har en åben og ærlig dialog. Husk
at fortælle hvis der er særlige hensyn jeg skal tage, det kan være allergi, spise- og sovevaner
mm.
Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkomne. Jeg er åben for dialog og vi
får en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
- Anette Kramer

