Velkommen til min dagpleje

Kiwa Jensen
Lavgade 15
6200 Aabenraa
28511048

Lidt om mig:
Jeg er født i 1977 på Nykøbing Mors, jeg flyttede til Aabenraa i februar 2009, og har arbejdet som dagplejer
siden 1. april 2009. Jeg er gift med Lars som er automatikmekaniker, vi har fire skønne sammenbragte børn.
Emma fra 1998
Pernille fra 1999
Nikolaj fra 2000
Anne fra 2002
Mit hjem:
Dyr: Nej
Røg: Nej

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

Grundkursus
Førstehjælp
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:

For mig er det vigtigt, at se børnene hvor de, og jeg vægter tryghed og omsorg meget højt.
Jeg kan godt lide, at lave kreative ting sammen med børnene, klipper og klister jule-påskepynt osv. Vi bager
og laver sommetider varm mad. Vi går ud i naturen og kigger på, og samler ting, vi læser bøger, synger,
danser, laver gymnastik og hører musik.
Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

Hos mig hjælper børnene, alt efter alder og udvikling, med at dække bordet og rydde op efter os. Børnene
elsker at være en del af det der foregår, og føle at de er gode til noget.
Jeg har en dejlig have, som vi bruger meget, her har vi sandkasse, med div. Legetøj, der er en lille
rutsjebane, og en del kørertøjer. Vi har fire højbede, hvoraf den ene bliver brugt til, at så lidt grønt sammen
med børnene. Af og til går vi på legeplads, eller en tur ned og fodre ænder.
En gang om ugen er vi i heldags-legestue, det er enten tirsdag eller onsdag. I legestuen er vi sammen med
to- tre andre dagplejere, og her holder vi også fastelavn og juletræsfest osv.
To- tre gange om året, holder jeg forældrekaffe, så forældrene på den måde, kan lærer hinanden lidt at
kende. Det sker også, at vi sådan en dag, skal sige farvel til et barn, som skal starte i børnehave.
Vi spiser tre gange om dagen.
Formiddagsmad ca. kl. 9
Middagsmad ca. kl. 11
Eftermiddagsmad ca. kl. 14:30
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 undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
Kiwa Jensen

