Velkommen i dagplejen
Helle Juul Sørensen
Platanvej 24, 4200 Slagelse
Tlf. 41402753

Jeg hedder Helle og er født i 1966. Jeg har været dagplejer siden 2005 og er meget glad for at
arbejde med børn. For mig er det vigtigt at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor
børnene trives og udvikles.
Jeg er gift med Sejr og vi har 2 voksne børn. Vi har både kat og hund (en børnevenlig golden
retriever), som selvfølgelig går adskilt fra børnene i hverdagen, men som de kan få lov til at
kæle med under opsyn. Vi bor i en ældre villa, hvor der er et stort legerum til børnene og en
dejlig lukket have vi kan lege i.
I mit arbejde som dagplejer lægger jeg vægt på:
•

•

•

•

at være engageret og nærværende og at motivere børnene til at blive selvhjulpne
Børnene inddrages i dagligdagens gøremål som f.eks. at dække bord og tilberede
mad/frugt, tage tøj af/på. Jeg synes det er vigtigt, at børnene får den nødvendige tid og
ro til at forsøge at gøre tingene selv, naturligvis med opmuntring og en hjælpende hånd
når det er svært, så de får succesoplevelser i de små hverdagsting. Det er så dejligt at se,
hvor glade og stolte de bliver når de kan selv - deres selvværd øges og de får lyst og
mod til at prøve nye ting.
at styrke børnenes motorik og sanser
Det er vigtigt for børns udvikling og indlæringsevne at de får styrket deres motorik og
sanser, så vi bruger meget tid på at gynge, snurre rundt, hoppe, danse, rulle på den store
bold osv. Vi træner også motorik ude i naturen ved at gå på ujævnt underlag,
kravle/gå/løbe op og ned af bakker – de børn der har mod på det, ruller ned ☺
Jeg er med i Slagelse Dagplejes faglige netværksgruppe ”Børns motorik og sanser” og i
vinterhalvåret går vi en dag ugentligt i en gymnastiksal, hvor vi sammen med andre
dagplejere og børn både laver sanglege med bevægelse og har redskaber fremme der
styrker motorikken.
at børnene oplever glæden ved at opholde sig ude i naturen
Vi opholder os meget udendørs i al slags vejr. Vi leger i haven og vi har en lille
urtehave, hvor børnene er med til at så og høste grønsager og selvfølgelig smage ☺.
Vi bruger også legepladser og parker i nærområdet meget og så er vi så heldige at have
Jernbjerggaard i nærheden, så der tager vi ud en gang imellem og ser på dyrene.
Hvis vejret er til det, har vi ofte madpakker med og spiser ude hvor vi er.
at styrke børnenes sprog
Vi læser bøger, rim og remser og sætter ord på alt det vi oplever i hverdagen. Vi synger
hver dag og i nogle sæsoner går vi til musik. Vi besøger jævnligt biblioteket og tager
også gerne op og ser de teaterforestillinger de har der.
Jeg ser frem til et godt og åbent samarbejde omkring jeres barns trivsel og udvikling
og glæder mig til at byde jer velkommen i dagplejen,

