Velkommen til min dagpleje
Henriette Rieder
Løkkegårdsvej 135
6230 Rødekro
Født 170766

Lidt om mig:
Jeg er gift, har 3 voksne drenge, og to børnebørn.
Jeg er uddannet Køkkenassistent. Startede som dagplejer december 2000.
Min fritid bruger jeg på familie, venner, cykle, løbe og gå ture, i det hele taget være ude. Kan godt lide mange
kreative ting som at male, sy, skabe ting med mine hænder ......
Mit hjem:
Jeg bor i et stort hus, hvor vi har plads til store arm
bevægelser, det er et røgfrit hjem og meget udenoms
plads.
Vores legeområde er delt op i to områder.
I mine år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkursus for ansatte dagplejere
Førstehjælps kursus
Børn og Natur
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Forældresamarbejde
Pædagogisk læreplan i dagtilbud
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
Aabenraa Kommunes kursusdag i projektet ”Bedre kvalitet i dagtilbud”
Kursus for erfarende dagplejer
Certificeret Natur dagplejer

Hverdagen hos mig:
Arbejder jeg med den pædagogiske læreplan og de 6 kompetencer.
Jeg lægger meget vægt på at give børnene en kærlig, tryg og glad hverdag. Jeg bestræber mig på, at møde
det enkelte barn, der hvor barnet er alders- og udviklingsmæssigt. I dagligdagen støtter og udfordrer jeg det
enkelte barn rent sprogligt, motorisk og socialt.
En gang i ugen er vi i legestue. Ca. 8 gange fordelt på et år er vi i heldagslegestue, enten i Borgerhuset eller
på Spejdergården. Her mødes vi med andre dagplejere/børn, hvor vi laver forskellige aktiviteter. Resten af
året, er vi hjemme, hvor vi enten kan have besøg af en kollega med børn, eller kan gå på besøg, være på
cykeltur el gå tur.
Når vi er hjemme, har vi meget vi kan lave f.eks.: fri leg, tegne, bage, spille, male, læse historie, synge og
danse. At lege udenfor har en stor værdi for mig.
Vi spiser:
Formiddagsmad senest kl ca. 8.30 brød/frugt og vand.
Frokost ca. 11.00- 11.30 brød/grønsager/mælk og ind imellem noget varmt/lunt.
Eftermiddagsmad ca. 14.30, brød/frugt og vand - alt efter hvornår det enkelte barn står op efter
middagssøvnen.

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
Henriette

