Velkommen til min dagpleje
Karin Rudebeck
Hasselkær 45, Felsted
6200 Aabenraa
Telefon 74685960/53375960

Lidt om mig selv:
Jeg er født i 1958 og blev ansat som dagplejer i 1997. Jeg er gift med Preben og har 2 voksne børn som
er flyttet hjemmefra. Jeg elsker mit arbejde og mener, at jeg er stabil, loyal, tålmodig og engageret i min
omgang med børnene.
Mit hjem:
Bor i et røgfrit parcelhus, for enden af en lukket vej centralt i Felsted. Der er god plads til at tumle sig
både indendørs og ikke mindst udendørs.
Har legeværelse og stort køkken alrum, samt en dejlig legeplads lige uden for døren.
Bor tæt på park, stisystemer og har gåafstand til legeplads, børnehave, bibliotek m.m.
Husdyr:
Vi har ingen husdyr.

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

Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
Bedre kvalitet i dagtilbud
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
Førstehjælp for dig der har ansvar for børn
Pædagogisk læreplaner i dagtilbud
Leg med børn
Samspil og relationer i det pædagogiske arbejde
Medarbejders personlige ressourcer
Suppleringskursus om børn og familier med behov for særlig støtte og omsorg
Børn & Natur
Grundkursus for kommunal dagplejer
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Hos mig får dit barn en god, tryg og omsorgsfuld hverdag med masser af sjov, udfordring og udvikling. I
2015 blev jeg certificeret naturdagplejer og har fået det det grønne flag. Vi bruger naturen dagligt og får
en masse gode oplevelser med hjem.
Det er vigtigt for mig at hjælpe barnet med en naturlig udvikling der matcher barnets alder og at det
enkelte barn bliver tilgodeset og får mulighed for at udvikle sig og blive klar til at starte i børnehaven.
Jeg sørger for at give dem gode oplevelser, plads til ro, fordybelse samt leg og samvær med andre børn.
Jeg følger de pædagogiske læreplaner som omhandler:
•
•
•
•
•
•
•

Personlig udvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Natur/naturfænomer
Kulturelle udtryksformer og værdier
Selvfølgelig sørger jeg også for frisk luft og sund mad og drikke hver dag.

En gang om ugen er vi i heldagslegestue, vi er til gymnastik i hallen hver 3. uge. Desuden besøger vi
børnehaven, bibliotek, går på legeplads i Tumbøl, tager på udflugt eller besøger andre dagplejere.
Herhjemme laver vi små projekter omkring læreplanerne og bruger også masser af tid på leg, sang,
musik og motorik.
Jeg sørger for en sund og alsidig kost.
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
Karin Rudebeck

