Velkommen til min dagpleje

Heidi Holm Larsen
Nyhusvej 43 Bov
6330 Padborg

Lidt om mig:
Jeg hedder Heidi Holm Larsen, jeg er årgang 1975. Jeg er gift med Gunnar, og har 2 børn, Simon årgang 1997
og Laura årgang 2000. Jeg har været dagplejer siden december 2006. Jeg elsker mit arbejde, at være
sammen med børnene og være med til at give børnene en god start. I 2015 blev jeg certificeret
naturdagplejer. Jeg arbejder ofte med to sproget børn og dette betyder, at jeg gør meget ud af sproget og
sprog forståelse.
Jeg laver barnets bog, hvor jeg beskriver barnets tid hos mig, den får barnet med når det stopper hos mig.
Som evigt minde.

Mit hjem:
Dyr: kat, den er aldrig i samme rum som børnene, den er ude det meste af tiden.
Røg: røgfri

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•

Pædagogiske læreplaner
Førstehjælp
Grundkursus
Bedre kvalitet i dagtilbud
Inklusion
Certificeret Natur Dagplejer – Grønne spirer

Hverdagen hos mig:
Hjemme hos mig, går jeg højt op i at børnene får en så tryg hverdag som muligt, og at der er hjemligt hygge.
Børnene er med til at vælge hvad vi laver, når vi synger, har de deres egen sangbog, hvor de vælger en sang
de gerne vil synge, de kommer med de bøger de gerne vil have læst. Jeg kan godt lide, at lave kreative ting
med børnene, som at tegne, male, klippe og klistre. Vores aktiviteter er alderssvarende.
Jeg syntes, at det er vigtigt at være ude hver dag. Det kan enten være ude på min legeplads, eller vi gå tur.
Vi udforsker naturen rundt i Bov, tæt ved grønne områder, hvor det kan være en udfordring at gå. Vi er ude i
alt slags vejr for at opleve årstidernes forandring.
Fra september til april er vi i legestuen. Der synger vi og laver kreative ting. Her er vi sammen med de andre
dagplejere og børn fra Bov gruppen. I sommer perioden har vi legestue i haven, hvor vi skiftes til at besøge
hinanden.

Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

Vi tager 3 – 4 gange i året i Frøslevslejeren hvor vi er op til uge af gange. Vi bor i Barak 80, det er altid en
dejlig uge, med mange nye oplevelser. Vi bruger meget tid i skoven.

Om formiddagen, får børnene forskelligt frugt, brød og vand
Til middag, får børnene rugbrød, grøntsager og mælk,
Til eftermiddag, får børnene forskelligt frugt, brød og vand.
Jeg servere varieret kost, så børnene prøver og smage noget nyt.

Forældresamarbejde:
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os voksne
imellem.
Er der noget I er i tvivl om eller undre jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje

Heidi Holm Larsen

