Velkommen i min dagpleje

Alice Nicolaisen
Uglekær 65
6200 Aabenraa
Telefon 74628330 / 22530043

Lidt om mig selv:
Jeg er født i 1957 og arbejdede i 19 år i
revisionsbranchen inden jeg valgte at blive dagplejer. Det har jeg nu arbejdet med i 19 år. Jeg
er gift med Johannes som er elektriker og har 2 udeboende børn og 5 børnebørn.

Mit hjem:
Hjemmet er røgfrit og vi har ingen husdyr. Vi har dog hest som vi bruger meget af vores fritid
på, bl.a. til at ride skovture og ringridning.

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

Grundkursus som dagplejer
Førstehjælpskurser – obligatorisk hvert 3. år
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
Opdateringskursus for erfarne dagplejere
Indvandrer- og flygtningebørn i daginstitution og dagpleje
Børn og natur
Barnets sproglige og sansemotoriske udvikling incl. opfølgningskurser
0-5 årige børns udtryksformer
Bedre kvalitet i dagtilbud
Certificeret Naturdagplejer

Jeg har ligeledes holdt et års orlov hvor jeg tog den pædagogiske Grunduddannelse (PGU)

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på at det enkelte barn får lov at udvikle sig som et selvstændigt individ
samtidig med at det lærer at begå sig i børnegruppen. Jeg er selv et ”udemenneske” og bruger
naturer meget i min omgang med børnene.

Høje Kolstrup er et naturskønt område med både sø og skov. Området er anlagt med et lukket
stisystemet der gør, at vi kan gå hen hvor vi vil uden at gå en masse på vejene. Vi er ude hver
dag – enten til fods eller med den Christianiacykel som vi har fået stillet til rådighed af
dagplejen. Dette er et godt udgangspunkt for en hyggelig snak og er samtidig med til at styrke
barnets sanser – såsom motorik, sprog, nysgerrighed og socialt samvær Hvis vejret er til det
cykler vi på bondegårdsbesøg, tager i skoven eller hvad vi nu finder på.
Jeg mener det er vigtig at børnene får lov at prøve sig selv af under kontrollerede former. Det
er med til at udvikle barnet både fysisk og mentalt.
Min omgang med børnene tager udgangspunkt i læreplanstemaerne som vi arbejder efter i
dagplejen. Jeg tager bl.a. billeder af børnene som dokumentation for forløbet. Dette er
ligeledes noget som jeg har erfaring med at forældrene sætter pris på, da de på den måde kan
følge den dagligdag som deres børn oplever.

Vi har en legestue på Høje Kolstrup
hvor dagplejerne mødes i grupper
med børnene. Dette er medvirkende
til at børnene kender de andre
dagplejere hvis det bliver aktuelt at
de skal i gæstepleje. Det er primært i
legestuen vi laver de ”store” kreative
ting, da der her er flere hænder til at
hjælpe og altid en voksen der kan gå
fra og lave noget andet med de børn
som lige den dag ikke har lyst til at
deltage i den fælles aktivitet.
Vi har ligeledes den lokale idrætshal
2 timer om ugen i vinterhalvåret.
Denne bruges flittigt – både til socialt
samvær, men også som et ekstra supplement til at styrke børnenes motorik og er en god
forsmag på børnehaven, hvor børnene jo skal begå sig i en meget større flok. Vi planlægger i
fællesskab hvad vi vil beskæftige os med i hallen – motorik – sanglege osv. så det bliver et
fællesansvar i hele dagplejegruppen.

Vi tilbringer selvfølgelig også meget tid hjemme. Jeg har et stort legeværelse til børnene med
direkte udgang til haven og i forbindelse med mit store køkkenalrum. Her spiser vi ligesom vi
bager, hjælper hinanden med at dække bord og ofte også fælles madlavning.
Jeg synger med børnene hver dag, da det er noget alle børn kan lide, ligesom det også
udvikler deres sprog og lærer dem at fordybe sig i en fælles aktivitet. Højtider som jul og
påske bliver også prioriteret højt, med fokus på hyggelige timer med saks og produktion af
hemmeligheder.
Mit overordnede mål er ikke at nå så meget som muligt, men at være opmærksom på, at det
enkelte barn når målet som hedder klar til børnehaven når barnet bliver 3 år.

Lidt omkring kosten
Jeg serverer et formiddagsmåltid som består af brød/frugt og vand
Til middag får vi rugbrød med grøntsager – nogle gange varmt mad. Dertil mælk
Efter middagssøvnen tilbydes børnene frugt og brød med 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 undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring
det.

På gensyn i min dagpleje
Alice Nicolaisen

