Slagelse dagpleje
Et trygt og godt miljø for børn
Mit navn er Helle Holmqvist, jeg er dagplejer i Marievangs-distriktet i Slagelse Vestby. Jeg er glad for mit job og har
været ansat siden September 1995. Jeg er gift og har to voksne børn.
Natur og miljø har altid været en af mine store interesser, hvilket er grunden til at jeg har valgt at blive naturdagplejer. I
Slagelse dagpleje er jeg en del af et natur og miljø netværk, hvor jeg har deltaget i kurser inden for området. Jeg
elsker at være kreativ og jeg bruger dagligt min kreativitet i mit arbejde, med mine dagplejebørn. Derudover har
førstehjælpsbevis som jeg med jævne mellemrum får opdateret.
Min målsætning i mit arbejde er at få etableret et godt forældresamarbejde og en god opstart i dagplejen, samt at
skabe tryghed for barnet. Sammen skal vi opmuntre, guide og hjælpe barnet på bedst mulig måde i dets udvikling. Jeg
sætter pris på kærlig grænsesætning, og faste rammer for barnet, i et godt og kærligt børnemiljø. Der skal være tid til
kærlig omsorg, udvikling, fordybelse, leg, læring, samt kreativitet. Desuden skal der være plads til at børns
forskelligheder og behov bliver opfyldt. Dagens aktiviteter kan foregå hjemme, i naturen, besøg hos en kollega, i
legestuen, på legepladsen eller i nærmiljøet. Jeg lægger vægt på at gøre barnet nysgerrig på livet og omverdenen, og
at opmuntre barnet til at være aktiv i at få nye færdigheder, hvor målet med dette er at gøre barnet selvstændigt og
selvhjulpent. Derfor inddrager jeg barnet så meget som muligt i små daglige gøremål, alt efter barnets alder og
kompetencer. I dagplejen arbejder vi med pædagogiske læreplaner og forskellige temaer, som vi går i dybden med.
Det kan f.eks. være sprog, motorik, hvor maden kommer fra, natur, miljø osv. Ved alle måltider lægger jeg vægt på en
god og sund kost, hvor vi alle sidder samlet og spiser. Jeg prøver at skabe en hyggelig og rar stemning ved
måltiderne, ved at sætte blomster på bordet, tænde stearinlys og stille musik.
I mit dagplejehjem er der god plads både ude og inde. Når vi er inde opholder vi os i et stort, lyst og børnevenligt
køkken alrum, med gulvvarme, men hvor der er gulvtæppe i selve lege området. Hjemmet er 100% røgfrit. Børnene
kan frit færdes i køkken alrum, bryggers og gang. Når børnene sover til middag, foregår det ude i barnevogn, eller inde
på madras/ weekendseng et sted i huset hvor der er ro. I mit hjem har vi en rigtig kælen og godmodig kat, som
opholder sig delvist inde. Børnene er rigtig glade for den og er med til at give den omsorg og mad hver dag. Når vi
opholder os udenfor, er vi tit i vores store lukkede have. Haven indeholder en masse planter, som børnene kan gå på
opdagelse i. Her har jeg gjort meget for at tiltrække forskellige dyr. Vi har i haven fuglehuse og redekasser, som
børnene er med til at passe og holde øje med, til stor glæde og læring for børnene, da jeg går meget op i at der i min
have er noget for alle sanser. Børnene kan frit færdes på græs og store flisebelagte arealer. Derudover indeholder
haven forskellige terrasser, et stort legehus, rutsjebane, og sandkasse. Jeg har en del forskellige køretøjer som
traktor, scooter, gå biler, trehjulede cykler og løbecykel til rådighed.
Hver anden uge går børnene og jeg i heldags-legestue, sammen med nogle kollegaer og deres dagplejebørn.
Formålet med dette, er at lære børnene at være sammen, i større grupper. Det foregår fx ved at lave aktiviteter hvor
børnegrupper, med samme alder sættes sammen. Formålet her er også at kunne sparre og planlægge, med kollegaer
og dagplejepædagogerne.
Hvert halve år laver jeg i samarbejde, med en pædagog et udviklingsskema på hvert enkelt barn. Udviklingsskemaet
bruges til at se om barnet kan de ting det skal kunne på det pågældende alderstrin. Udviklingsskemaet vil blive
gennemgået, med forældrene og skemaet vil følge barnet videre til børnehaven. I dagplejen har vi desuden mulighed
for at trække på sparring med vore tilknyttede pædagoger, sundhedsplejersker, talepædagoger, ergoterapeuter osv.
hvis der skulle være behov for det. Dagplejepædagogerne kommer i dagplejehjemmet og legestuen på anmeldte og
uanmeldte besøg.
I min dagpleje vækkes barnets sanser, nysgerrighed og kreativitet når vi sammen går på opdagelse i naturen.
Barnet færdes hos mig i et godt og trygt miljø, hvor der ro og plads til barnet kan vokse og udvikle sig.
/Dagplejer Helle Holmqvist.

