Velkommen til min dagpleje

Kirsten Kolb
Åbovej 5
6372 Bylderup-Bov
Tel. 74762834
Mobil 41198695

Lidt om mig:
Jeg er en årgang 1959. Jeg har været dagplejer siden 1986.
Jeg er gift med Bernhard. Vi har 2 store drenge,
som er flyttet hjemmefra og selv har stiftet familie.
Mit hjem:
Dyr: Vi har ingen dyr
Røg: Det er et røgfrit hjem
Vores have er indrettet med gyngestativ, overdækket sandkasse, rutsjebane mm og rummer gode muligheder
for leg.
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkursus
Kursus for erfarne dagplejere
Pædagogiske læreplaner
Førstehjælp
Børns udtryksformer
Børn og natur
Planlægning og gennemførelse af lege og aktiviteter i legestue
Børns leg
Tegn til tale
Dokumentation og evaluering af pæd./sosu-arbejde
Certificeret Natur dagplejer

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og glad hverdag, hvor børnene kan lege og udforske verden på hver
deres måde.
I dagplejen arbejder vi med læreplaner. Jeg tager billeder af børnene, som fortæller og dokumenterer tiden i
dagplejen til barnets bog.
Vi besøger andre dagplejer, især hvis dit barn skal i gæstepleje.
Vi er ude næsten hver dag, gerne både formiddag og eftermiddag. Vi leger meget hjemme i haven. Vi tager
også ofte på ture ud i naturen og samler forskellige ting og snakker om, hvad vi ser.
Når vi er hjemme leger vi og hygger. Vi bager, læser bøger, laver puslespil, sang og musik og andre kreative
ting.
Tirsdag er vi i legestue. En gang om måneden er vi på besøg i børnehaven, Kindergarten og på biblioteket. 1-2
dage om måneden er vi i heldagslegestue i spejderhuset.
Formiddagsmad

ca kl. 9

brød, frugt, vand

Frokost

ca. kl. 11.30

brød, varm mad, mælk

Eftermiddag

ca. kl. 15

brød, frugt, vand

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
Kirsten Kolb

