I DAGPLEJE HOS LENE
Tryghed, Rummelighed, Genkendelighed.
Jeg hedder Lene
Jeg bor sammen med Kim og vi har 3 børn sammen som alle er flyttet
hjemme fra. Vores hjem er røgfrit og dyrefrit.
Jeg har været dagplejer siden september 1992
Jeg bor på Nyvej 62 som ligger i Korsør Nord
I mit arbejde som dagplejer lægger jeg vægt på:
: Tryghed
: Rummelighed
: Genkendelighed
: At være nærværende
: Tid og ro til det enkelte barn
: At give det enkelte barn omsorg og empati
: At skabe venskaber børnene imellem
: Sund og varierede kost
: Et godt og åbent forældre samarbejde hvor vi kan dele viden med hinanden om jeres barn
I min dagpleje har jeg et dejligt værelse hvor der er trygge rammer. Jeg har en dejlig have som vi
benytter rigtig meget når vejret tillader det. I haven er der rigtig god plads til at få brugt sin motorik
med at cykle, rutsje køre på scooter. Lege i sandkassen. Eller få stillet sin nysgerrighed ved at se
på edderkopper og insekter og lege på græsplænen.
Jeg går i heldagslegestue hver 14.dag sammen med andre kollegaer, så børnene har mulighed for
stille og roligt at vænne sig til lidt større forsamlinger. Gå ture bliver det også til der er meget
dejlig natur rundt omkring her hvor jeg bor. Jeg besøger andre kollegaer og de besøger også mig
til glæde for både børn og voksne. Så når børnene skal I gæstepleje kender de gæsteplejen.
Jeg er tilknyttet en netværksgruppe ( Rummelighed og Inklusion) jeg har deltaget i nogle kursuser
og fordrage så jeg har fået bedre forståelse for børn som kan have brug for ekstra hjælp
I dagpleje arbejder vi med de pædagogiske læreplaner.
Jeg sætter meget pris på god kommunikation med mine forældre i dagplejen.
Velkommen i min dagpleje
Hilsen Lene Alfastsen

