Velkommen
til min dagpleje
Helle Willms
Årupgade 45, Stubbæk
6200 Aabenraa

Lidt om mig
Jeg er dagplejer i Aabenraa kommune og har været ansat siden Januar
2006. Jeg er født i 1978, er gift med Jan, og sammen har vi to piger:
Luna fra 2003 og Tillie fra 2010 og en dreng: Sune fra 2005.
Jeg er super glad for mit job som dagplejer, jeg er meget positiv,
omsorgsfuld og nærværende, og lækker stor vægt på at både forældre
og børn skal være trygge i min dagpleje.
Jeg har fra september 2021 til august 2022 taget pædagogisk
assistentuddannelsen. Et fantastisk år, hvor jeg har udviklet mig meget
fagligt og personligt, som jeg alt samme vil bruge i mit arbejde som
dagplejer fremover.

Mit hjem
Dyr: Vi har katte og heste
Røg: Hjemmet er røgfrit

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












Dagplejeuddannelsens grundmodul
Pædagogiske læreplanskurser
Førstehjælpskurser med løbende opdatering
Bedre kvalitet i dagtilbud
Inklusion
Grundkursus for familieplejere
Certificeret Natur dagplejer
VækstModellen ”Vejen til den gode samtale”
2-årigt forskningsprojekt omkring børns sprogtilegnelse ”Vi lærer Sprog”
Den styrkede pædagogiske læreplan
Tumlinge yoga for børn

Hverdagen hos mig

Jeg lægger stor vægt på en tryg, glad og sjov hverdag, hvor der er plads og rum til
forskelligheder. For mig er det vigtigt, at dit/jeres barn har en tryg ved mig og min familie, så det
bliver en god grobund for udvikling, trivsel og læring.
I Dagplejen arbejder vi med de 6 lærerplanstemaer fra Den styrkede pædagogiske læreplan som
er: Alsidig personlig udvikling - Social udvikling - Kommunikation og sprog - Krop, sanser og
bevægelse - Natur, udeliv og science - Kultur, æstetik og fællesskab.
Inde:
Musik, dans og sang har en stor plads hos mig, men jeg elsker også at bage, tegne, male, lave
puslespil, læse/kigge i bøger og lege med børnene.
Ude:
Ude børn er sunde børn.
Jeg har valgt at have stor fokus på naturen og udelivet, Fordi børn har stor gavn af de oplevelser
og stimuli naturen kan give, det styrker børns kropsbevidstheden, sociale udvikling, og alle
sanserne kommer i spil, når vi er i naturen. Jeg bor 5 min. Fra Årup skov, hvor vi ofte cykler eller
går en tur i skoven, vi besøger naturskolen, cykler ture i nærområdet, besøger legepladser og
andre skønne naturområder.
Jeg har en dejlig stor have med bålplads, vippedyr, sandkasse, diverse køretøjer og legetårn med
rutsjebaner.

Aktiviteter:
En gang ugentligt er vi i legestue med det formål at lege i større grupper, og for at børnene lærer
de andre dagplejere i Stubbæk og deres børn at kende. Børnene lærer derved at være i et større
social fællesskab.
Vi besøger Stubbæk Børnehus og har fokus på overgang fra dagpleje til børnehave. Jeg arbejder
hen mod, at børnene bliver selvhjulpne, så de bliver klar til børnehave start.

Vi spiser:
Formiddagsmad ca. kl.9 - 9.30
Frokost ca. kl. 11 - 11.30
Eftermiddagsmad ca. kl. 15

Forældresamarbejde

Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem. Husk at fortælle hvis der er særlig hensyn jeg skal tage omkring jeres barn,
det kan være allergi, sove- og spisevaner mm.
Er der noget, I er i tvivl om eller undre jer over, er I altid velkommen og så får vi en god snak
omkring det.

På gensyn i min dagpleje
- Helle Willms

Farver er naturens smil :)

