Velkommen til min dagpleje

Anette Mickelborg
Hovedgaden 13
Hellevad
6230 Rødekro
74669900 61109747
Lidt om mig:
Jeg er årgang 1968, gift med Per og sammen har vi 3 drenge,
Casper fra 1992, Patrick fra 1995 og Frederik fra 1995 og et
barnebarn fra 2015 
Som person er jeg smilende, positiv og til at snakke med.
Jeg elsker sport, i min fritid løber jeg og går i fitness.
Har været dagplejer siden 2001 og elsker mit arbejde.
Mit hjem:
Hjemmet er allergi venligt.
Vi har ingen dyr og det er 100% røgfrit.

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

Grundkursus som dagplejer
Leg med sprog
Førstehjælp
Pædagogiske læreplaner
Bedre kvalitet i dagtilbud
Erfarne dagplejer
Didaktik i dagplejen
Certifikat, Grøn spire Naturdagplejer 2015

Hverdagen hos mig:
I dagplejen arbejder vi med de 6 læreplans temaer. Som
dokumentation, laver jeg en ”barnets bog” med billeder og sange. Den
får barnet med når det stopper i dagpleje.
Jeg lægger stor vægt på at barnet får en tryg og glad hverdag og det hele foregår i barnets tempo.
Vi er meget ude og da vi bor på ”landet”, har vi rigtig mange muligheder. (Læs Hellevads legestue profil, hvor
vi har beskrevet de forskellige arrangementer) Vi går i legestue 2 gange i ugen og 6-8 gange har vi heldags
legestue. I legestuen møder børnene også de andre dagplejere, dvs. de ikke er fremmede for jeres barn, hvis
det skal i gæstepleje.
Byen har også en dejlig legeplads som vi besøger rigtig meget, især om sommeren hvor vi også har
madpakker med.
Min egen legeplads er hele min have, som er indhegnet. Der er sandkasse og terrasse hvor de kan køre med
traktorer og motorcykler, samt græsplænen hvis der skal spilles bold, leges fangeleg eller holdes picnic.

Når vi er inde har vi også mange muligheder. Først og fremmest er krop
og bevægelse, sange og sanglege et stort hit hos mig, men der er også
plads til at læse, tegne, bage, lave puslespil og bare lege… Vi hygger.

Vi spiser:
Formiddag: Ca. kl. 8.30 Brød/frugt/grønt og vand
Middag: Ca. kl. 10.30 Brød/varm mad/grønt og mælk
Eftermiddag. Ca. kl. 14.30 Brød/frugt og 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

Anette Mickelborg

