Velkommen.
Jeg hedder Karen, jeg startede som dagpleje i 2002 og er gift med Rene.
Vi har 2 udeboende børn, og vi bor i hus midt i Slagelse, tæt på stationen,
sammen med 1 hund og 2 katte, som ikke er i, selskab med børnene.
For mig har det stor betydning, at børnene får en tryg start, og jeg ligger vægt
på omsorg og nærhed.
Jeg tager hånd om hver barns behov, trivsel og hjælper
dem godt i gang, så de er rustet til at komme videre. En
vigtig opgave for mig er at stimulere børnene i deres
udvikling.
For at sikre børnenes udvikling arbejde jeg med læreplaner
og trivsel-og udviklingsskemaer.
Jeg er med i netværk, som hedder børns motorik og
sanser. Det er vigtig for børns udvikling og indlæringsevne, at de får styrket deres motorik
og sanser. For krop og læring hænger sammen.
Vores hverdag er meget forskellige, alt efter hvordan børnene har
det og hvilken alder de er.
Om vinteren går vi til gymnastik og om sommeren bruger vi
naturen til motorik. Men vi er ude hele året rundt.
Vi følger årstiderne i naturen, kigger og plukker blomster om
foråret og sommeren.
Vi kigger både på små og store dyr, samle ting som vi kan bruge
til det kreative.
Vi bruger kroppen og sanserne, snakker og synger.
Lege i og med blade om efteråret, og lege i sneen om vinteren.
Vi er i haven, skoven og grønne område. Hvor vi roder i jorden,
hygger, spiser madpakker og undersøger naturen.
Hvis vi kan er vi ude hele dagen.
Vi er også med i en musikgruppe.
Vi får også besøg og besøger andre dagplejer,
Så vi kan styrke det sociale og danne venskaber.
Det er vigtig for mig at vi har, en gensidig forståelse
for, at vi sammen opnår en god og stabil hverdag. Og at
i føler jer trygge ved at aflevere jeres guldklumper her
Jeg glæde mig til at se jer.
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