Velkommen
til min dagpleje
Mette Terp Nielsen
Rugmarken 12
6230 Rødekro
Mob.: 23 26 69 85

Lidt om mig
Jeg er årgang 1985. Jeg er uddannet social- og
sundhedsassistent, og har arbejdet som det i fire år. Jeg har
været dagplejer siden 2009. Jeg er gift med Lars, og vi har en
dejlig pige og tre skønne knægte sammen.

Mit hjem
Dyr: Kaninen Ninka Ninus, som bor udenfor, og som er indhegnet efter gældende
sikkerhedsregler.
Røg: vores hjem er røgfrit

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







Førstehjælpskursus
Grundkursus for dagplejere
Grønne spirer
Certificeret Naturdagplejer
Inklusion
Pædagogiske læreplaner

Hverdagen hos mig
Jeg lægger i min dagpleje stor vægt på, at mit hjem er vores trygge base, som vi kan tage på
opdagelse ud fra og i, og hvor vi altid kan komme tilbage til og finde tryghed og ro.
Jeg planlægger vores aktiviteter ud fra det enkelte barn, så børnene hver dag bliver udfordret i
de seks læreplanstemaer (Personlig kompetencer, Sociale kompetencer, Sprog, Krop og
Bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier). I fællesskab
vil vi udfordrer og styrker jeres børn til fortsat trivsel og udvikling.
Aktiviteterne kan være meget forskellige - ligesom jeres børn. Vi laver alt fra: forhindringsbane,
massage, tegne, male, gåtur, lave mad, synge, danse, spille musik, læse
historier osv. Ja, der er snart ingen grænser for, hvad vi kan finde på.
Vi bruger vores udendørs område flittigt, og bestræber os på at være ude hver dag.
Tre nøgleord for min dagpleje er: Tryghed, Omsorg og Nærvær. De tre ord danner
grundstenene i min dagpleje.
Vi spiser alt efter behov, men en typisk dag ser sådan ud:
- Kl. 9 formiddags frugt + evt. brød
- Kl.11 middagsmad rugbrød + grønsager eller varm mad
- Kl.15 eftermiddags frugt evt. brød
Vi drikker vand eller mælk til måltiderne
Der er aldrig noget, som ligger så fast, at der ikke kan laves om på
det.
Min gruppe hedder ”Rødekro Syd”:
- Vi er 6 dagplejere
- Legestue og heldagslegestue har vi i Birkeparkens fælles hus
- Vi har sammen gymnastik i Fladhøj hallen
Aktiviteterne planlægger vi i fællesskab for ca. 6 måneder ad gangen.
Desuden går vi tit på besøg ved hinanden, nogle gange har vi en aktivitet planlagt såsom;
maddag, Sankt Hans fest eller legeplads besøg, og andre gange leger vi bare. Vi deltager fx også
i ren dag.
Vi er afsted til fælles aktiviteter så ofte, som det giver mening for børnene. Tit en gang om
ugen.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem. Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god
snak om det.

På gensyn i min dagpleje
- Dagplejer

