Velkommen
til min dagpleje
Karina Feidenhansl
Fjordbakken 14, Kollund Østerskov
6340 Kruså
Telefon 22 42 68 52

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1969, født og opvokset i Kolding. Jeg er udlært
legetøjsekspedient, og jeg har endvidere arbejdet i skobutik,
hvor jeg var ansvarlig for børnesko.
Siden 1999 har jeg været ansat som kommunal dagplejer i
Aabenraa Kommune. Det er et job, som jeg brænder 100% for.
Jeg er gift med Michael (1963), sammen har vi Mathias (1999),
og jeg har en bonusdatter Malene (1992). De er begge
udeboende.
I fritiden nyder jeg hus og have, lange gåture og er i det hele
taget et ”udemenneske”.

Mit hjem
Hjemmet er 100 % røgfrit

Jeg har et hyggeligt legeværelse til
dagplejebørnene derudover har jeg et
dejligt køkken/alrum vi kan udfolde os i.

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












Grundkursus for ansatte dagplejere
Førstehjælpskurser med opdatering
hvert 2. år
Børn og natur
Børns leg
Langsom tale og kommunikation med
småbørn
Planlægning af pædagogiske
aktiviteter
Dokumentation og evaluering af
pædagogisk arbejde
Individuel kompetenceafklaring
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Anerkendende kommunikation i
omsorgsarbejdet
Selvledelse og formidling i
omsorgsarbejdet












Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Bedre kvalitet i dagtilbud
Kursus for erfarne dagplejere
Certificeret ”Grønne Spirer” naturdagplejer
VækstModellen – Vejen til den gode
samtale
Rend & Hop – Krop og bevægelse,
projekt over to år
”Vi lærer sprog i Dagplejen”,
forskningsprojekt over to år
Tumlinge yoga
Den styrkede pædagogiske læreplan
2019/2020
Temaaftener

Hverdagen hos mig
Jeg er så heldig at bo tæt ved strand, skov og mark, som vi bruger rigtig meget på alle årstider.
Jeg lægger vægt på at skabe en hjemlig, tryg, rolig og sjov hverdag for mine dagplejebørn. Jeg
lærer dem at blive sociale og have empati for hinanden.
Som naturdagplejer er jeg forpligtet til, i videst muligt omfang, at vi kommer ud hver dag. Tager
på udflugter i naturen og får kendskab til årstidernes forskelligheder.
Vi øver os i at blive selvhjulpne og klar til børnehaven. Jeg kører på min el-ladcykel til legestue i
Kruså. Vi holder div. arrangementer, herunder bedsteforældredag, julekomsammen,
sommerafslutning osv. Derudover mødes jeg med mine kollegaer og deres dagplejebørn. En
gang i måneden lægger vi vejen forbi vores lokale plejehjem ”Birkelund” til stor glæde og gavn
for børn og ældre.
Jeg arbejder dagligt med den styrkede pædagogiske læreplan.
Jeg følger dagplejens kostpolitik ”Kost og måltider i Dagplejen i Aabenraa”
Hos mig har vi nogle faste rutiner i hverdagen omkring mad og middagssøvn, da jeg oplever, at
børnene trives hermed og dermed får mere overskud til at lege og lære. 
Om formiddagen spiser vi brød/frugt/vand.
Til frokost spiser vi brød med varieret pålæg, grønt og evt. varm mad samt mælk og vand.
Om eftermiddagen spiser vi brød/frugt/vand.

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 omkring
det.
Min dør står altid ”åben”, hvis I har lyst til et besøg, bare I lige ringer først.

På gensyn i min dagpleje
- Karina Feidenhansl

