Velkommen til min dagpleje

Pia Hynding
Lærkeparken 19
6230 Rødekro

Lidt om mig:
Jeg er en årgang 1964, er udlært i tøjbutik i Sønderborg.
Jeg har været dagplejer siden år 2000, jeg er gift med Michael og har 3
dejlige børn, to drenge og en pige.
Mit hjem:
Dyr: Ingen dyr.
Røg: Hjemmet er røgfrit.
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•

Grundkursus for dagplejer
førstehjælp hver 3 år.
Pædagogisk læreplan.
Barnets sprogudvikling 0-3 år.
Personlig udvikling.
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Her i dagplejen er naturen en stor del af vores hverdag, hvor vi får rørt os og oplever mange ting. Som
skovture, snakke med dyrene (heste, køer, kaniner, rådyr). Vi har også en dejlig legeplads, hvor der er plads
til at cykle og lege i sandkassen. Vejret holder os ikke tilbage, så hvis det regner, tager vi gerne en tur ud og
hopper i vandpytter. Vores hjemmedage er der mange muligheder. Forskellige aktiviteter, vi læser bøger,
maler, danser, synger, bygger med lego, togbaner, puslespil og bager.
Dagens måltider, som er sund og alsidigt kost:
Kl. 8:30-9:00 formiddagsmad: Brød/frugt og vand
Kl. 11:00-11:30 frokost: Brød/grønsager/varmt mad og mælk
Kl. 14:30-15:00 eftermiddagsmad: brød/frugt og vand
Vi er pt. 8 dagplejere i mit område som jeg mødes med i legestuen, hallen og div. arrangementer. Så som
Fastelavn, Indianer dag, Sangensdag 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 dens 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
Pia Hynding

