Velkommen til min dagpleje

Anne Lise Hansen
Engmosevej 2a Kliplev
6200 Åbenrå
Telefon 74687542 (27637542)

Hej jeg hedder Lise. Jeg er gift med Gert og sammen har vi 2 voksne børn og 2 dejlige børnebørn. Vi bor på
en gård, hvor vi har kat, hund og heste. Alle dyrene er i stalden.
Jeg startede som dagplejer 1. dec. 1991. Fra januar 2010 til marts 2011 tog jeg pædagogisk
assistentuddannelsen, hvor jeg havde orlov fra mit arbejde.
I min dagpleje vægter jeg nærvær, tryghed og omsorg højt, hvor barnets trivsel og udvikling er i centrum. Leg
er omdrejningspunktet for daglig dagen hos mig. Netop gennem leg udvikles de personlige og sociale
kompetencer, hvilket er helt centralt for børnenes udvikling. Gennem leg afprøver og udforsker børnene sig
selv og hinanden. Legen er ”den røde tråd” i de mange aktiviteter der foregår hos mig såsom, synge, danse,
læse historie, bage, tegne/klippe, puslespil og leg på balancebold osv. Gennem leg får børnene stimuleret
deres sanser og styrket deres motorik, dette gælder både inden- og udendørs.
Vi er dagligt ude for at nyde og lege i naturen, ligesom vi også er meget ude på vores legeplads, hvorfra vi
kan se hestene. Afhængig af årstiden snakker vi med hestene, når de er på marken, hopper i vandpytter,
bygger snemand og finder blade osv. I 2015 fik jeg certifikat på, at være grøn spire naturdagplejer.
Vores pædagogiske arbejde foregår efter de pædagogiske læreplaner, som vi tager udgangspunkt i. Vi har
ugentligt legestue som foregår i Børnehaven Klippigården, hvor vi har vores egne
hyggelige rum. Her mødes vi med andre dagplejere og børn. På den måde lærer
børnene at begå sig i større sammenhæng og samtidig er det med til at lette
overgangen til børnehaven. Vi er også til gymnastik på skolen og i hallen.
Vores pædagogiske konsulent, kommer anmeldt/uanmeldt på besøg. Hun er min
sparringspartner i forhold til dagplejebørnenes trivsel og udvikling.

Mit hjem:
Røgfrit
Ingen dyr

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

Grundkursus for dagplejere (1995)

•

Personlig udvikling (2000)

•

Erfarende dagplejere (2001)

•

Egenindsigt (2003)

•

Samspil og relationer (2004)

•

Børns kompetenceudvikling 0-5 år (2005)

•

Pædagogiske læreplaner (2006)

•

Dokumentation og evaluering (2009)

•

Bedre kvalitet i dagtilbud (2009)

•

Pædagogisk assistentudd. (GVU 2010 -2011)

•

Førstehjælp repetition (2013)

•

Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO (2014)

•

Pædagogiske læreplaner i dagtilbud (2014)

•

Certifikat som Grøn Spire Naturdagplejer 2015

Hverdagen hos mig:
Mellem kl. 6.30 og kl. 9.00 ankommer børnene, de får tilbudt lidt at spise og de små får en formiddagslur
Mellem ca. 9.00 – 11 Leger vi inde/ude og laver små aktiviteter
Mellem ca. 11.00 – 12 Frokost
Mellem ca. 12.00 ca. 14.00 Middagslur, de små sover længere
Mellem ca. 14.00 – 15.00 frugt/brød og derefter leger vi inde/ude
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.

JEG GLÆDER MIG TIL AT SE JER
Hilsen Lise Hansen

