Velkommen til min dagpleje

Navn
Adresse
Postnr. og by
Telefonnr.

Christiane Schmidt
Gammel Ribevej 15
6200 Aabenraa
20835239

Lidt om mig:
Jeg er årgang 1963, arbejder som dagplejer
siden år 2000 bl.a. fordi det er et meget
livsbekræftende arbejde. Jeg er uddannet
landmand og har arbejdet i egen mælkebedrift i
mange år. Jeg er mor til 4 voksne børn, lever
sammen med Florian som også arbejder
indenfor børneområdet. Elsker at være ude i
naturen, løber og synger i gospelkoret,
interesserer mig for sund kost.
Jeg taler dansk, ich spreche Deutsch, I speak
English!

Mit hjem:
Hus med gode parkeringsforhold. Masse af plads til bevægelse i huset med eget legeværelse og i
haven. Haven byder på frugt og bær, tomater og agurker fra drivhuset, når den tid er inde!
Dyr: ingen dyr
Røg: røgfrit hjem

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

grundkursus

•

kursus for erfarene dagplejere

•

kulturelle udtryksformer

•

børn og natur

•

planlægning af pæd. aktiviteter

•

medarbejdernes personlige ressource

•

børns motorik og sansning

•

samspil og relationer

•

arbejde med risikobørn

•

flygtninge (interkulturel,indvandrerbørn)

•

arbejde med risikobørn
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•

Læreplaner

•

inklusion

•

førstehjælp

•

Grønne Spirer Kursus – Certificeret Natur dagplejer

Hverdagen hos mig:
Jeg beskriver mig som en tydelig voksen i mit arbejde. I min dagligdag arbejder jeg ud fra læreplaners 6
emner, som fremmer alle børnenes kompetencer.
Jeg byder på varieret kost mindst 3 gange i løbet af dagen. Børn er nysgerrige, derfor byder jeg på mange
forskellige smagsprøver i den tid, børnene er i dagplejen hos mig.
Det er sjovt og lærerigt at gå på opdagelse, så vi bevæger os meget i vort nærmiljø som skov, strand og på
legepladser. Siden 2015 må jeg kalde mig Naturdagplejer, dvs. at vi opholder os i naturen hver dag!!
Vi går på biblioteket, deltager i forskellige musiktilbud, besøger andre dagplejere i deres hjem og haver og
mindst 1 gang om ugen er vi i legestuen på Klingbjerg, hvor vi mødes med de andre dagplejere og børn fra
gruppen. Indimellem skifter jeg barnevognen ud med christianiacyklen og så skal vi 'på tur' lidt længere væk;
børnene elsker det!!
Men...rigtig gerne bliver vi også hjemme i haven eller hygger indenfor med at læse, synge, tegne, lave
puzzlespil, fjoller og bygger huler.
Her skal det være trygt at være, der skal være plads til forskellighed, både det stille og det livlige barn skal
ses!...Der kunne skrives meget mere...Kom og se selv!!

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
Christiane Schmidt

