Velkommen
til min dagpleje
Pia Clausen
Tøndervej 26B
6240 Kruså
Mobil: 20833731

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1964, og jeg har været
dagplejer siden 2007. Jeg er gift med Kjeld, og
vi har hus og have. Vores børn er voksne og
bor ikke hjemme. Vi er så heldige, at have
børnebørn og det glæder os og vi følger med i
deres hverdag.
I vores fritid kører vi med campingvogn, hvor
vi nyder naturen på gå- og cykelture.
Fra august 2018 – juni 2019 tog jeg
pædagogisk assistentuddannelsen. Jeg lærte
meget fagligt og personligt, som jeg glæder
mig over at bruge i hverdagen med
dagplejebørnene.
I 2022 blev jeg certificeret DGI Dagplejer.

Mit hjem
Vi har ingen dyr, og vi ryger ikke.

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










Grundkursus for kommunalt ansatte
dagplejer
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Kursus for bedre kvalitet i dagtilbud
Kursus for udsatte børn
Inkluderende pædagogiske miljøer i
dagplejen
Kursus for motorik og bevægelse
Førstehjælpsuddannelsen
Førstehjælpskurser som løbende bliver
opdateret
Elementær brandbekæmpelse











VækstModellen – ”Vejen til den gode
samtale”
Naturpædagogik og udeaktiviteter for
børn. Grønne spirer
Certificeret naturdagplejer – Grønne Spirer
Den styrkede pædagogiske lærerplan
Brede læringsmål og evaluering af
læringsmiljøet
Dokumentation og evaluering af
pædagogisk arbejde
Vi lærer sprog i dagplejen
Uddannet Pædagogisk assistent (PAU)
DGI Dagplejer

Hverdagen hos mig
Det er vigtigt for mig, at I som forældre er trygge ved at aflevere jeres barn hos mig. Det giver
den bedste start på dagen. Jeg lægger stor vægt på, at det enkelte barn skal ses, høres og mødes,
der hvor det er.
Jeg planlægger dagen, så alle kan være med. Jeg lægger stor vægt på omsorg, ro og nærvær.
Børnene bliver støttet, guidet og udfordret i leg og aktiviteter.
Jeg arbejder med rutiner og genkendelighed og at skabe et godt børnemiljø, der tilgodeser alle
børn i deres trivsel og udvikling. Og vi er også
spontane hos mig, jeg følger børnenes spor 
For mig er det vigtigt, at hvert barn har en tryg
base, så barnet kan udvikle sig fysisk, psykisk og
socialt. Det skaber tryghed og glade børn og er
med til, at børn kan trives, lære, udvikle sig og
dannes og blive selvhjulpne og klar til
overgangen til børnehave.
Jeg inspirer børnene til at skabe glæde, være motiverede og vælge et aktivt liv i bevægelse.
Idræt, leg og bevægelse er en del af børnenes hverdag og skaber optimale rammer for
børnenes trivsel, udvikling, kropsligdannelse og læring.

BEGEJSTREDE BØRN BØVLER BEDST.
Jeg arbejder ud fra den lovbestemte styrkede pædagogiske læreplan.

Hverdagen hos mig

Hos mig bruger vi naturen og udforsker den i alle dens årstider. Vi leger i haven, går tur til byens
legeplads og bruger spejderhytten.
Når vi er inde, laver vi forskellige aktiviteter,
såsom bager boller, synger, danser, tegner,
maler, læser bøger og lægger puslespil.
I vinterhalvåret går vi i legestue sammen med
andre dagplejere og børn. I sommer halvåret
mødes vi i naturen, hvor vi sammen laver
forskellige aktiviteter.

Vi spiser:
Formiddagsmad ca. kl. 8.00- 8.30: brød, frugt, grød og vand.
Frokost ca. 10.30-11.00: brød, varm mad, grøntsager og mælk.
Eftermiddagsmad ca. 14.30-15.00: brød, frugt og vand.
Jeg følger dagplejens og Aabenraa Kommunes kostpolitik.

Forældresamarbejde
Jeg værdsætter et åbent og ærligt samarbejdet omkring jeres barn. For mig er det vigtigt med
de små snakke i hverdagen, så I ved, hvordan jeres barn har haft det, og hvad vi har lavet i løbet
af dagen. Husk at fortælle hvis der er særlige forhold omkring jeres barn, som jeg skal vide og
tage hensyn til. Det kan være allergi, spise/sovevaner eller andet.

På gensyn i min dagpleje
- Pia Clausen

