Velkommen til min dagpleje

Christina Andersen
Rugmarken 40
6230 Rødekro
Telefon 21707067

Lidt om mig:
Jeg er årgang 1979, er udlært social/sundhedshjælper. Jeg har været dagplejer siden 2007. Jeg er gift med
Claus, og vi har to dejlige børn, en dreng fra 2002 og en pige fra 2005. Min fritid bliver brugt på min familie,
og at gå i motionscenter.

Mit hjem:
Dyr: Ingen Husdyr
Røg: Røgfrit hjem

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

Grundkursus for dagplejer
Førstehjælpskursus
Pædagogisklæreplanskursus
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO
Supplerende førstehjælp hvert 3 år
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
Certificeret Naturdagplejer 2015

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og glad hverdag, hvor børnene kan lege og udforske verden på hver
deres måde. De tre nøgleord for min dagpleje:
Nærvær
Omsorg
Tryghed
Naturen bruger jeg rigtig meget, da den er en god udviklingsplads for børnene. Jeg bor tæt på grønne
områder såsom sportsplads, skov og marker. Vi er kreative med at male, tegne synge og danse. I dagplejen

arbejder vi med læreplanstemaer, det er vigtigt for mig at børnene trives og har det trygt, så de kan udvikle
sig fysisk/psykisk og socialt.
Jeg tager billeder af børnene hvor vi snakker om aktiviteten. Billederne bliver også sent til jer.
Hver anden tirsdag er vi i til gymnastik i Fladhøjhallen og hver onsdag er vi i legestue.
Når vi er hjemme kan en typisk hverdag foregå med at vi synger, danser, tegner, maler, klipper, og leger, der
er stort set ingen grænser for hvad vi kan finde på at lave. Vi går også ture og besøger de andre dagplejer, så
børnene kan lege sammen. Min gruppe hedder Rødekro Syd.

Vi har i syd gruppen aktiviteter såsom maddage, Sankthans, brandstation, dagplejedag, sanges dag og
specielle højtider. Intet er mere fast, end at vi kan ændre på det.
Vi spiser:
Formiddag: 09.00-09.30 Brød, frugt, grøntsager, vand
Frokost: 11.00-11.30 Brød, varm mad, og mælk.
Eftermiddag: 15.00. Brød, Frugt, Grøntsager

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
Christina Andersen

