Velkommen til min dagpleje

Navn: Conni Stokbæk
Adresse: Stenskær 5
Postnr. og by: 6372 Bylderup-Bov
Telefonnr. 23307271

Lidt om mig: Jeg er dagplejer i Åbenrå kommune. Blev ansat som vikar (barsel/sygdom) i 1990 og 1993,
henholdsvis 8 mdr. og ca. 1 år. I 1993 blev jeg fastansat og i 2014 tog jeg uddannelsen som pædagogisk
assistent og blev færdig i december 2015. Jeg er gift med Per og vi har tre børn, hvor af den mindste bor
hjemme endnu.
Jeg er meget glad for at være dagplejer, det at støtte og være med til at udvikle børns færdigheder, samt at
give dem den omsorg de har brug for, er noget jeg vægter højt ”, for et barn der trives lære bedst”. Det at
være ude er en naturlig del i hverdagen såvel hjemme i have, men også på gå ture og leg i naturen.
Jeg er en glad person som elsker et godt grin og har en positiv indstilling til tingende.

Mit hjem:
Dyr: har ingen dyr
Røg: ikke ryger hjem

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

Grundkursus
Børns udtryksformer
Dagplejerne egensindigt
Førstehjælp
Erfarende dagplejer
Bedre kvalitet i dagplejen
Pædagogiske læreplane
Dokumentation og evaluering af pæd/sosuarbejde
Pædagogisk assistent (uddannet år 2015)

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på tryghed i hverdagen, hvor børnene kan lege og udfolde sig på hver deres måde såvel inde
som ude og i legestuen. For mig er det vigtig, at dit/jeres barn er tryg ved mig og min familie så det kan blive
en god grobund for trivsel og læring, som der skal til for at kunne udvikle sig, jeg tager også billeder som
fortæller og dokumentere tiden i dagplejen.
Vi spiser:

Formiddag: Frugt/grønt -brød-vand
Frokost :Brød-grønt-mælk, kan også være lune retter
Eftermiddag: Brød -frugt/grønt-vand

Det bliver også bagt, lavet varmt mad hvor hvert barn deltager efter lyst/evne
Pædagogiske Læreplaner:
I Dagplejen arbejder vi med Pædagogiske læreplaner. Læreplaner er en beskrivelse af dagplejerens mål for
læring, leg og aktiviteter.
Jeg synes det er spændende at arbejde med læreplaner. Det giver mig mange idéer til sjove, udfordrende og
lærerige aktiviteter for børnene. Men også det at se hvad der er sjovt og lærerig for børnene, eller hvad der
skal sættes fokus på ,moske i forhold til motorik, sprog eller bare se om det jeg laver, sætter i gang med
børnene er det rette eller, jeg skal justere eller prøve mere af til næste gang.
I vil som forældre blive informeret om hvilke lege og aktiviteter vi laver og jeg vil tage billeder, så I kan følge
med.

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
Conni Stokbæk.

