
Dagplejen - en rolig start på livet
Tryghed og trivsel går hånd i hånd. Derfor er det for de
helt små børn ofte rarest at være i et hjemligt miljø.
Jeres barns første tid hos mig vil være præget af faste
rutiner og rolige rammer, så vi kan lære hinanden godt
at kende, og I alle “falder til”. Der er mange nye ting at
vænne sig til, så det er vigtigt, at I spørger eller siger til,
hvis I har noget på hjertet eller gerne vil vide.

Ud på eventyr

Efterhånden, som det bliver hverdag for jeres barn,
begynder vi at ses med kollegaer og deltage i legestuer
og andre fælles aktiviteter, bl.a. Dagplejens dag,
fastelavn og julefest med børnene plus arrangementer i
Teglværksparkens aktivitetscenter og på biblioteket,
hvor vores legestue er placeret.

Vi tager også ud i det blå og boltrer os på stranden med
at fange vandmænd, kaste sten i vandet, tegne i sandet
eller ud at finde brombær, agern og måske fodre nogle
fugle på de grønne stier og områder.
Ellers går vi i haven og leger med sand,vand,sne,
nedfaldne blade, kigger efter edderkopper, orme,
mariehøns, sommerfugle og plukker æbler, når det er
den tid på året.

Kort om mig

Jeg hedder Charlotte
Christensen og bor med min
mand og vores to døtre på
Søbrinken, en fredelig plet i
Korsør med Storebæltsbro,
strand og vand næsten et

stenkast væk.

Jeg har arbejdet i Slagelse
Dagpleje siden 2007. Min

faglige horisont udvides jævnligt
med kurser i førstehjælp, Marte
Meo, Læseleg, læreplaner og

senest om det udvidede
læringsbegreb, der lægger

vægt på legens vigtige
betydning for børns udvikling.

Det er drønvigtigt at have det sjovt

Jeg er en del inspireret af Marte Meo, en anerkendende
pædagogik, der tager udgangspunkt i det, børn allerede
kan, og i de lege og aktiviteter, der har deres interesse.
Leg er nemlig den bedste form for læring. Vi lærer
bedre, når vi er begejstrede og dybt optagede af noget.
Det er også baggrunden for, at vi hver dag hører musik,
synger eller danser, for det gør en i godt humør
samtidig med, at sproget, kroppen og ikke mindst
fællesskabet mellem børnene styrkes.

Sang, musik og sprog

Marte meo - at følge og
lede børn

https://videncenterforsang.dk/sang-musik-og-sprog/
https://martemeouddannelsen.dk/familie/koden-opdrage-boern-foelge-lede/
https://martemeouddannelsen.dk/familie/koden-opdrage-boern-foelge-lede/

