Velkommen til min dagpleje
Helle Mikkelsen
Egeparken 76
6230 Rødekro
Lidt om mig:
Jeg er årgang 1962 og gift med Thorkild (kaldes Mikkel). Vi har 3 piger
sammen. Har været ansat fra 2002. Min fritid bruges på familien og løb.
Mit hjem:
Dyr: Kat
Røg: Røgfrit hjem

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

Grundkursus for dagplejere
Første hjælp hver 3 år.
Børns kompetence udvikling.
Arbejde med risikobørn og unge.
Pædagogiske læreplaner
Bedre kvalitet i dagtilbud
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Certificeret Grøn Spire Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Mit tilbud er en kærlig, omsorgsfuld, rolig og tryg hverdag. Jeg arbejder
efter de pædagogiske læreplaner. Jeg vægter leg og bevægelse med
fokus på motorikken. Vi synger og danser. Vi er meget ude i naturen,
hvor vi får nogle gode oplevelser lige fra ture i skoven/naturen til at finde
en lille snegl hjemme på legepladsen.
Vi er pt. 8 dagplejere i mit område, som jeg mødes med i legestuen,
hallen og div. arrangementer. Så som Fastelavn, Indianer dag, Sangens
dag i Rise Kirke, Bedsteforældredag, julehygge og hvad vi ellers kan finde
på. Vi mødes som gruppe, så dit barn får set og oplever de forskellige
dagplejere og børn i gruppen. Genkendelighed ved at se disse ansigter i
vores gruppe, tror vi hjælper med til, at gøre dit barn mere tryg, når
barnet skal i gæstepleje hos en kollega. Samtidigt med det, lærer dit barn
også at begå sig i en større gruppe, med henblik på dens videre rejse
ibørnehaven.
Forældresamarbejde:
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os voksne
imellem.
Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

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
Helle Mikkelsen

