Kamillas Dagpleje 
Kære forældre. Jeg hedder Kamilla, er født i 1975 og har været dagplejer siden 2008. Jeg bor med min mand og 2 store børn i et stort, lyst og
indbydende hjem på Sct. Jørgensgade i Slagelse. Jeg elsker mit arbejde som dagplejer, og der er ikke noget i hele verden, jeg hellere vil arbejde
med. Hvis I leder efter en frisk dagplejer, som er helt vild med børn, musik, kreativitet, læring, bevægelse og som har hjertet på rette
sted…………………..……så behøver I ikke lede mere. Jeg er jo lige her! 

Jeg er en dagplejer, som:













Jeg tilbyder:

brænder for børnene og arbejdet med dem
stræber efter det gode forpligtende samarbejde
udviser – og forventer – venlighed, ærlighed og respekt
er uddannet folkeskolelærer (linjefag: Musik og idræt)
har erfaring med astma-, allergi- samt
sukkersygebørn, og har erfaring med flersprogede
børn/forældre
bruger babytegn, taler flydende engelsk og har
interesse i at lære om andre sprog, kulturer og
traditioner
giver plads til, og følger, børnenes leg, initiativer,
interesser og spontanitet. Jeg giver børnene ro til at gro
og fordybe sig
prioriterer tryghed, nærvær og en genkendelig hverdag
har en anerkendende, empatisk og tydelig tilgang til
både børn og voksne











læring i mange forskellige pædagogiske
læringsmiljøer ude og inde. Børnene leger sig til
læring. Læringsmiljøet er hele dagen – fx under
frokosten, i garderoben, på besøg, i den planlagte
aktivitet og i legen. Jeg støtter, opmuntrer, guider og
vejleder børnene imens. Alle retningslinjer og
handlinger hos mig har bund i faglige overvejelser
temaer for hver måned året rundt
musik, rytmik og bevægelse hver dag
sund kost, udeliv, kreative sysler, rutiner og struktur
et stort, lyst og indbydende ikke-ryger hjem (og ingen
husdyr)
en lukket have som er kreativt indrettet
et højt informationsniveau via månedlige nyhedsbreve,
daglig dialog samt opslag
et trygt sted at udfolde- og udvikle sig

JA JA DET ER MEGET FINT ALT SAMMEN, MEN HVAD SIGER ANDRE FORÆLDRE OM KAMILLAS DAGPLEJE?

”Masser af bevægelse og musik. I de
bedste hænder. Det bedste til min
knægt” (Michael – far til Mikkel)
”Vi er altid trygge, når Bastian er hos
dig” (Ditte og Mads – forældre til
Bastian)
”Tusind tak for alle de ting, som du har
gjort for at Nicolai skulle have en god
tid hos dig og din familie” (Charlotte –
mor til Nicolai)
”Jeg har ikke mødt et menneske før, hvor
jeg ikke har kunnet nævne noget ris.
Jeg har kun ros. For mig er det noget
nyt”. (Rebecca – mor til Andreas)

”Du er god til at møde børnene hvor de
er, og tage et skridt tilbage sammen
med dem, for at hjælpe dem, med at tage
to skridt frem igen, hvis de har det
svært” (Priscilla – mor til Emily og
Clara)

(Oversættelse) : “Kamilla
var kærligheden, trygheden og
motivationen for at Taim får den bedste
start i sit nye land” (Yara – mor til
Taim)

”Jeg synes du er verdens dejligste
dagplejemor” (Camilla – mor til Millie)

(Sarah – mor til Asger)

Fagligt Netværk: Det Kreative Univers, hvor vi har udgangspunkt i musikken, kreativiteten og naturen.
Legestue: Vi er i heldagslegestue hver 14. dag sammen med kollegaer og deres dagplejebørn.
Brobygning: Vi brobygger med børnehaverne ved fx at deltage i arrangementer for dagplejen.
Traditioner: Vi følger årets gang og markerer fx fødselsdage, højtider og årstider på forskellig vis.
Samling: På en legende facon introduceres børnene for fx rim/remser, kunst/kultur, tal, bogstaver, form/figurer/mønstre, bøger, musik o.s.v.
Ture ud af huset: Vi tager fx på gåture, legepladsbesøg og besøg hos kollegaer. Her øver vi os i at begå os.

