Velkommen til min dagpleje
Jeg hedder Henriette Levin
Jeg er uddannet pædagog siden 1983 og har arbejdet med småbørn lige siden.
Jeg er startet i dagplejen 16/9 2019.
Er mor til 3 voksne børn, vores yngste er autist og udviklingshæmmet
Vi bor på Tøndervej 15, Slagelse by.
I huset bor min mand og jeg og bomulds hunden Sirius som er meget allergivenlig. Sirius vil ikke være i den ende af huset
hvor børnene er når dagplejen er åben.
Hos mig vil børnene få en rolig og tryg hverdag hvor leg og læring vil smelte sammen, her vil jeg tage udgangspunkt i
barnets individuelle udvikling og dets ressourcer. Jeg vil følge børnenes spor og tilrettelægge dagens aktiviteter ud fra hvad
der rører sig i børnegruppen, hvis det f. eks er bondegårdens dyr / vilde dyr der interesser dem, så er det vi tager op.
Eller kryb og kravl i naturen mm.
Der vil altid være rim og remser og sang og musik i hverdagen da det er super til børns sproglige og motoriske udvikling.
Ved måltiderne vil der være en sang - rim eller remse, den samme en uge af gangen. Det er godt med genkendelighed,
ligesom dialogisk læsning også vil være en del af hverdagen.
Kreative aktiviteter som male og tegne, lege m trylledej/ modellervoks, klippe/klistre er også en del af hverdagen.
Der vil også blive små udflugter til biblioteket og nær området og mm. Vi vil så vidt muligt være ude og lege i haven eller gå
tur hver dag så vi kan få naturlære ind i hverdagen. Vi er nogle dagplejere der mødes i området og leger med børnene når
der er mulighed for det. I vinter halvåret mødes vi onsdag formiddage i Nord huset, et lokale ved Albert Ibsensvej, hvo r vi
synger og leger sammen.
Jeg har fokus på sund kost, så vidt det er muligt økologisk. Grøntsager og frisk frugt vil altid være på bordet i løbet af dag en.
Jeg har gennem årene deltaget i en del kurser bla:
Førstehjælp
En del kurser hvor det har handlet om børn og motorik.
Mary fondens fri for mobberi, som jeg arbejder med i daglig dagen.
En del musik kurser. Jeg spiller guitar og elsker at drage dukker og bevæg else ind i dagens forløb.
Hos mig er vi i et stort spise køkken og et legeværelse som er i forbindelse med køkkenet.
Ude er der en dejlig have og indkørsel hvor der kan køres på diverse køretøjer, sandkasseleg. Og så bruger vi de lokale
legepladser og de grønne områder som er 2 min fra huset
Mine værdier:
Nærhed
Tryghed
Selvstændighed
Omsorg både for det enkelte barn og gruppen
Omsorg for hinanden
Så vi alle er i trivsel og alle er lige

Forældresamarbejdet vægter jeg højt og ønsker at inddrage forældre i dagligdagen og have god dialog omkring jeres børn.

