VELKOMMEN TIL MIN DAGPLEJE
og velkommen til dage med
nærvær-omsorg-sjov-kreativitet-musik-sang-dans-venner-gråd & trøst-mad & drikkeglæde-bleskift-middagslur-knus & kram-kravle-gå-løbe-hoppe-balancerer-tegne-malehøjtlæsning-rim & remser-modellervoks-udklædningstøj-puslespil-fordybelse-tillid-leg &
læring.

Mit navn er Helle Andersen, jeg har været dagplejer i Antvorskov distriktet siden 2007.
Jeg glæder mig til at være en vigtig del af jeres barns hverdag, hvor vi sammen kan give
jeres barn en god start på livet. Det er derfor vigtigt, at vi har et godt, trygt og ærligt
samarbejde, omkring hverdagen hjemme hos jer og her i min dagpleje. Hvor vi hver især
kan gå ved siden af, foran og bagved, som en god rollemodel for jeres barn.
Sammen med børnene har jeg en genkendelig hverdag, i et hjemligt og hyggeligt
læringsmiljø. En hverdag med mange rutiner, f.eks vaske hænder, rydde op, faste
spisetider, faste pladser ved bordet, og synge kendte sange. Mange små gentagelser som
er med til at gøre jeres barn tryg. Målet er at hvert barn udvikler sig både fysisk/psykisk
og socialt, og bliver mere og mere selvhjulpne. Det giver stolte børn, som vokser med
opgaverne, og børnene oplever fællesskab og omsorg for hinanden, når de store hjælper
de små. Dermed føler de sig alle som en vigtig del af børnegruppen.
Min dagligdag er kendetegnet ved, at jeg bruger meget tid på gulvet, hvor jeg
observerer og støtter op om børnenes leg. Jeg indretter legemiljøet efter børnenes alder,
interesser og behov, da legen har en stor betydning for jeres barns udvikling og dannelse.
Det er i legen man skaber venskaber og bliver en god kammerat, lærer at vente på tur, og
deles om legetøjet. Det er også her der er mange følelser i spil, og da er det vigtigt for mig
at anerkende børnenes følelser, både når det er gråd og vrede, hvis noget ikke lykkes, og
når det er glæde og barnet har det sjovt

Jeg har dagplejepædagoer tilknyttet. De kommer på anmeldt og uanmeldt tilsyn.
I samarbejde med dem, ser vi på hvert barn og støtter op ved evt. udfordringer. I de
situationer kan vi trække på kommunens tværfaglige team, f.eks motorik og
talepædagoer
Hver 2. uge er vi en dag i heldagslegestue, sammen med 4 af mine kollegaer og deres
børn. I legestuen laver vi b.la kreative aktiviteter alt efter børnegruppen, årstid og
traditioner. Børnene leger og skaber nye venskaber på tværs af grupperne, og jeres barn
vil lære de andre dagplejere at kende. Det er en fordel, hvis de på et tidspunkt skal i
gæstedagpleje hos en af dem. Gæstedagpleje tilbydes når jeg holder fri, er på kursus eller
hvis jeg bliver syg. I legestuen lærer jeres barn også at være i en større gruppe, det er med
til at gøre børnene parate til børnehaven. Ud over at mødes i legestuen, mødes vi også
med mine kollegaer og børn hos hinanden. Vi bruger hinanden til sparring, og kan trække
på hinandens erfaringer i arbejdet med børnene.
Jeg glæder mig til et godt samarbejde til glæde for jeres barn.
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