Velkommen til min dagpleje

Ninna Malmkjær
Lindeparken 10
6230 Rødekro

Lidt om mig:
Jeg er en årgang 1964, har været dagpleje siden 1996. Jeg er flyttet til Rødekro i 2007.
Jeg er gift med Rene, vi har 2 børn der begge er flyttet hjemmefra.

Mit hjem:
Dyr: Ingen dyr, men akvarium.
Røg: Røgfri hjem.

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

Grundkursus som dagplejer.
Personligudvikling.
Førstehjælp hver 3 år.
DP som profession.
Børns kompetence udvikling.
Anerkendende kommunikation.
Kursus for erfarende dagplejer.
Pædagogiske læreplaner.
Grønne spirer – Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på, at børnene føler sig trygge og de har en lærerig og sjov hverdag.
Jeg arbejder med at gøre børnene selv hjulpne i forbindelse med måltider og påklædning.

Vi er meget ude, da jeg mener naturen i sig selv har de motoriske redskaber børn søger, samt at der er mere
rum til bevægelse og større mulighed for at stimulere deres sanser og der har vi som regel madpakker med,
de synes det er så hyggeligt at spise i naturen.
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 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 dets videre rejse i børnehaven.
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
Ninna Malmkjær

