Velkommen til min dagpleje

Mona Honnens
Nørremark 18
6230 Rødekro

Lidt om mig:
Jeg er gift, har to voksne børn som er udeboende. Jeg har været ansat
som dagplejer siden 1987. Mit motto er, kommunikation og åbenhed giver det bedste samarbejde.

Mit hjem:
Jeg har et stort og lyst legeværelse, legeplads, og bor op til mark og skov.
Mit hjem er røg og dyrefri.

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

Førstehjælp.
Grundkursus
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde.
Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud.
Opdateringskursus for ”erfarne” dagplejer.
Indvandrer og flygtningebørn i daginstitution og
dagpleje.
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde.
0-5 årige børns udtryksformer.
Den vanskelige samtale.
Suppleringskursus for ansatte dagplejer om
Krop – kontakt –kommunikation – samarbejde.
Pædagogiske læreplaner.
Inklusion
Certificeret Natur dagplejer

Hverdagen hos mig:
Jeg ønsker at skabe en tryg og rolig hverdag med udgangspunkt i det enkle barn. Jeg tager billeder
af børnene som bruges til dokumentation i henhold til de pædagogiske lærerplanen, som vi
arbejder med.
Jeg følger gruppens aktiviteter, legestue på Rødemølle, gymnastik, heldagslegestue i borgerhuset
og spejderhuset, dagplejedag, sangens dag, der vil dit barn værre sammen med de andre børn og
voksne, som de vil møde i gæsteplejen.
Jeg bruger skov, mark og min legeplads i min hverdag, ligeledes mit legeværelse. Temaer som jul,
påske, fastelavn er ting vi beskæftiger os med, alder og stemningen i børneflokken er udgangs
punktet for kreativiteten.
Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

Med udgangspunk i vores kostpolitik spiser vi ca:
8.30 – 9.00
11.15 – 12.00
14.30

formiddagsmad
frokost
eftermiddagsmad

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
Med venlig hilsen
Mona Honnens.

