Velkommen
til min dagpleje
Dorte Køhler
Søndervænget 20, Hellevad
6230 Rødekro

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1969. Jeg har to voksne børn.
Jeg blev ansat som dagplejer i februar 1998.

Mit hjem
Jeg har ingen husdyr, og mit hjem er røgfrit.
Jeg har legeværelse, gang, køkken, bryggers og udestue, hvor børnene og jeg opholder os, når vi
er indenfor. Fra udestuen har vi adgang til en stor lukket have, med græs og fliser hvor børnene
både kan boltre sig i græsset og køre på køretøjer.

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










Grundkursus for dagplejere, 1999
0-5 årige børns udtryksformer, 2000
Fødevarehygiejnebevis, 2003
Pædagogiske læreplaner, 2005
Dokumentation og evaluering af
pædagogisk arbejde, 2006
Bedre kvalitet i dagtilbud, 2008
Udsatte og sårbare børn og unge,
2011
Samspil og relationer i pædagogisk
arbejde, 2011
Personlig udvikling til arbejde og
uddannelse, 2011











Pædagogiske læreplaner i dagtilbud,
2014
Grundkursus i Førstehjælp
Opfølgning førstehjælp hvert 2. år med
fokus på spædbørn og børn generelt.
Certificeret Naturdagplejer, 2015
Motorikforløb ”Rend & Hop med Ida”
VækstModellen – Vejen til den gode
samtale
Forskningsprojekt ”Vi lærer sprog i
dagplejen”
Den styrkekede pædagogiske læreplan
Brede læringsmål og evaluering af
læringsmiljøet.

Hverdagen hos mig
Hos mig skal alle børn og forældre føle sig velkommen, derfor er det
vigtigt for mig med et godt og trygt forældresamarbejde, med
gensidig respekt og åbenhed.
Når I henter jeres barn, er der altid tid til at give informationer- og få
en snak om, hvordan dagen har været.
Vores morgner starter stille og roligt, hvor jeg laver en
morgensamling med børnene, her snakker vi om dagen og hvad den
bringer og vi synger og laver rim og remser.
Jeg arbejder struktureret ud fra de styrkede pædagogiske
læreplaner, hvor jeg arbejder med forskellige temaer og faste mål
ord, der tilpasses temaet og børnenes alder og formåen.
Jeg bor tæt på skoven, her mødes vi bl.a. med andre kolleger og
deres dagplejebørn. Vi laver forskellige aktiviteter, og børnene får
brugt deres motorik og sanser. Ofte har vi madpakker med, som vi
spiser i ”madpakkehuset”. Vi bruger vores nærmiljø rigtig meget, her
besøger vi bl.a. legepladsen, kigger på traktorer tager på tur ved stien
bag kirken, hvor børnene kan få lov at løbe frit.
Vi går i legestue hver uge, her mødes vi med andre kolleger og deres dagplejebørn. Vi går i
legestue i multirummet på skolen, hvor vi også bruger gymnastiksalen. Her lægger vi meget
vægt på relationer og fællesskab, hvor børnene lærer- og bliver trygge ved de andre børn og
voksne.
Jeg lægger stor vægt på selvhjulpen hed og dannelse, derfor en det en selvfølge hos mig, at
børnene deltager i de daglige rutiner, børnene hjælper bl.a. med borddækning, oprydning og
rengøring i ”børnehøjde”.
Vi øver også hver dag, ”tage tøj af og på”, gå på potte, vaske
hænder mm.
For mig er det vigtigt, at barnet i så vidt muligt omfang kan
mange ting selv, den dag de starter i børnehave.
Vi spiser:
Jeg følger dagplejens kostpolitik: ”Kost og måltider
i Dagplejen i Aabenraa”, hvor jeg tilbyder børnene
en sund og varieret kost.

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 undre jer over, er I altid velkommen og så får vi en god snak
herom.

På gensyn i min dagpleje
- Dorte Køhler

