Velkommen til min dagpleje

Kirsten Frederiksen
Hesseldam 3
6200 Aabenraa
Telefon:74 62 94 83
Mobil:20 77 51 30

Lidt om mig:
Jeg er født 1960 og har altid boet i Aabenraa, er udlært indenfor kontor (1980), arbejdet på et rejsebureau en
del år, arbejdet på Kommune kassen hos Aabenraa kommune, Forsynings-og regnskabskontor hos Forsvaret
samt taget en ny uddannelse som advokatsekretær (2006). Jeg
er gift med Benny og vi har en søn Søren (1986), 1 barnebarn
Thilde (2012) og 2 udeboende tillægsbørn Maria og Marcus
(1997 og 2001).

Mit hjem:
Dyr: Ingen.
Røg: Vores hjem er røgfri.

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

Grundkursus (2006)
Pædagogiske læreplaner (2007)
Bedre kvalitet i dagtilbud (2008)
Dokumentation og evaluering (2010)
Erfarende dagpleje (2014)
Inklusion (2015)
Pædagogiske læreplaner (2015)
Førsthjælpskurser – løbende repetition
Certificeret Natur dagplejer

Leg i haven

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger meget vægt på udelivet, bruger naturen en del og med skoven tæt på, er det den perfekte
legeplads, både motorisk og sanseligt. Vi synger, danser og elsker musik, besøger andre dagplejere og de
kommer på besøg hos os, samt vi har en ugentlig fælles skovdag hver torsdag, hvor vi mødes med de andre
dagplejere og børn i Rugkobbel gruppen ved ”Troldehule”, hvor alle børnene og voksne lærer hinanden godt at
kende på kryds og tværs.
Vi går i legestuen en gang om ugen, hvor vi mødes med vores små kammerater i socialt samvær i lidt mindre
grupper, hvor vi ligeledes spiser vores madpakker og lærer gode bordskikke. Vi arbejder efter de pædagogiske
læreplaner, hvor vi månedsvis går i dybden som f.eks. fokus på sprog.
Vi holder forskellige arrangementer i løbet af året som Fastelavn, Dagplejens dag, sommerudflugt og Julefest,
nogle arrangementer er med forældre.
Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

Kom og oplev dagplejen, det er et trygt sted at
være.

Vores ”Troldehule” ved tvillingetræet i Hjelmskov -

og vores perfekte legeplads langt inde i skovens krat….
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
Kirsten

