Velkommen til min dagpleje

Lis Martensen Schmidt
Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa
Telefon 74686156-51903965

Lidt om mig:
Jeg er født i 1967 og er udlært teknisk tegner. Jeg har været dagplejer siden 1993.
Jeg er gift med Jan, og vi har 2 voksne børn - en dreng fra 1991 og en pige fra 1994 - begge er flyttet fra
reden.

Mit hjem:
Dyr: fugle i voliere i haven og 2 katte
Røg: Røgfrit hjem

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

Grundkursus

•

Førstehjælps kurser

•

Børn og Natur

•

Risiko børn og unge

•

Samspil og relationer

•

Pædagogiske Læreplaner

•

Indvandre og flygtninge børn

•

Supplerings kursus i egenindsigt for erfarne dagplejer

•

Udsatte Børn

•

Bedre kvalitet i dagplejen

•

Selvledelse, formidling og kommunikation for erfarne dagplejer

•

Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO

•

Naturdagplejer (grønne spirer)

Hverdagen hos mig:
I min dagpleje lægger jeg stor vægt på, at alle børn får en stille, rolig og tryg hverdag, og at hvert enkelt barn
bliver tilgodeset med hver deres behov.
Her i huset lægger jeg også stor vægt på, at vi kommer ud hver dag i alt slags vejr. Naturen er skøn, og der er
utroligt meget vi kan undersøge og få snakket om - børnene elsker at være ude.
Legepladsen bliver også flittig brugt, samt vi flere gange om året tager på en lille udflugt sammen med
børnene. Det gør jeg sammen med mine kollegaer og det er en heldagstur.
1 gang om ugen går jeg i heldagslegestue, hvor jeg er sammen med kollegaer. Der laver vi forskellige
aktiviteter, hvor vi f.eks. maler, puslespil, går på biblioteket, sanglege, laver cirkus, besøger kirken og
børnehaven og nyder at være sammen og lave mange andre ting.
Gymnastik går jeg/vi til 1 til 2 gange om måneden, det er i Felsted hallen.
Her i min dagpleje arbejder jeg ud fra de 6 læreplaner som indebærer: SPROG, KROP OG BEVÆGELSE,
NATUREN, SOCIALE, KULTUR, PERSONLIG KOMPETENSE.

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
Lis M Schmidt

