Velkommen til min dagpleje
Lise Boisen
Højtoft 8
6230 Rødekro

Lidt om mig:
Jeg er fra 1959. Jeg har tre drenge (1980 og 2 fra 1985) Jeg har arbejdet på skofabrik derefter blev jeg
dagplejer i 1995. Jeg bruger bl.a. min fritid på mine børnebørn, sport og naturen.
Mit hjem:
Dyr: ingen
Røg: ingen
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkursus for dagplejeren
Flygtninge (interkulturel, indvandrebørn)
Sammenspil og relationer(kommunikation)
Børn og natur
Børn og udtryksformer
Pædagogiske læreplaner
Opdateringskursus for efarne dagplejere
Førstehjælp (løbende)
Certificeret Naturdagplejer 2015

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på at skabe trygge rammer for børnene.
Jeg er ofte udenfor, både på legepladsen og i naturen. Naturen omkring mig byder på skov, en sø,
sportsplads/fodboldbaner.
Indenfor bruger vi bla. tiden på at høre/danse til musik, læse bøger. Jeg bruger tid på at hjælpe/ lære børnene
bordmaner og at tage tøj af og på (selvhjulpenhed).
Derudover laver årstidsbestemte kreative aktiviteter. (påske, Jul, fastelavn)
Min gruppe går i legestue, til gymnastik, så tager vi i heldagslegestue enten i borgerhuset(ved hallen) eller på
Spejdergården.
Derudover går jeg og en kollega på besøg på plejehjemmet med børnene. Dagplejebørnene og jeg går
indimellem også på biblioteket.

Hos mig er spisetiderne (nedenunder) meget varierende, da jeg tager udgangspunkt i børnene. Det skal være
en positiv oplevelse og hyggestund at spise:
Formiddagsmad: ca. 8.45- 9.15 / Brød/ Frugt/ Grønsager/ Vand
Middag: ca. 11.30-12.00 /Brød / Varm mad / Mælk
Eftermiddag: ca. 14.30 /Brød / Frugt / Grønsager / 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
Lise Boisen

