Velkommen til min dagpleje
Lone Federico
Buen 204
6200 Aabenraa
Telefon 22 93 48 98

Lidt om mig:
Jeg er født i 1966, er gift med Diego, sammen har vi Patrick født 1993 og Sofia født i 2000.
Jeg har været dagplejer siden 2001 og føler jeg er på min rette hylde 

Mit hjem:
Røg: Nej

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

Grundkursus for dagplejere
Førstehjælp
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Børns kompetencer 0-5 år
Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Planlægning af pædagogisk aktiviteter
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Bedre kvalitet i dagtilbuddet
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Min dagpleje har åben i tidsrummet 06:45-16:30, om fredagen lukker den kl. 15:45.
Når børnene kommer om morgenen, lægger jeg meget vægt på, at de bliver mødt med et
smil, knus og at de føler sig velkommen. Jeg tager mig den tid barnet har brug for, inden vi
vinker til mor og far. Når de første børn er kommet, går vi ind, sætter os, og læser nogle
bøger, for at dagen kan starte stille og rolig, eller hvad børnene nu har lyst til.
Når alle børn er ankommet, sætter vi os ved bordet og får lidt at spise, derefter går dagen
rigtigt i gang.
Jeg synes, det er spændende med vores læreplaner, hvor vi kommer rundt om alle barnets
kompetencer. Jeg synes, at det er dejligt at se udviklingen og læringen som følge af
lærerplanerne.

Vi laver kollager, dekorationer med ting vi finder i naturen. Vi maler, tegner, bager og andre
kreative ting, som fantasien lige finder frem.  Vi synger, danser, læser, hvor barnets sprog
styrkes. Desuden bruger jeg baby tegn til tale.
Motorik og sanser arbejder jeg også en del med, hvor vi laver forskellige øvelser og leger i
form af, at slå kolbøtter, triller, kryber, kravler, klatre og bruger motorik puder. Vi masserer
fødder, hvortil vi hører stille musik, for at underbygger roen ved det.
Vi går ture, går på legeplads, plukker bær, ser på dyr og nyder hvad naturen byder på. Jeg
tager løbende billeder som børnene får når det stopper.
Desuden vælger jeg at styrke børnenes personligheder, så de lærer at:
• Tackle konflikter
• Udtrykke egne og forstå andres grænser
• Tage hensyn og vente på tur
• Selvhjulpen
Jeg forsøger, at få hvert enkelt barn til at føle sig, som noget specielt, ved at være
anderkendende, lyttende, nærværende og omsorgsfuld. Jeg viser dem forståelse og gør dem
derved trygge ved mig som person. Tryghed er for mig basen for glade og udviklende børn.
Jeg arbejder ud fra devisen at passe børnene, som jeg ville ønske mine egne skulle passes.
Det er jo det bedste forældrene har, der afleveres til mig.
Engang ugentligt er vi i legestue med det formål at lege i større grupper, for at børnene lærer
mine kollegaer at kende med henblik på gæstepleje. Vi har også mulighed for at komme i
gymnastiksal og besøge byens børnehave. Jeg arbejder hen imod, at børnene bliver
selvhjulpne så de bliver klar til børnehave start. Men også så de får styrket deres selvværd.
Kl. Ca. 11 spiser vi frokost. Vi får som hovedregel rugbrød med varieret pålæg, og dertil grønt.
Et par gange om ugen laver vi varm mad, hvor jeg inddrager børnene så vidt muligt. Jeg er
opmærksom på, at børnene får en sund og varieret kost i overensstemmelse med Aabenraa
kommunes kostpolitik.
Børnene leger som regel bedst med fyldte maver, derfor får de oftest lov til at lege indtil det er
tid til at sove ved ca. 12-12:30.
Børnene vågner oftest ved kl 14-15 tiden. Når de står op får de hverdag friskbagte boller,
frugt, og mælk evt. Grød.
Efter frugt leger vi til børnene bliver hentet på skift. Jeg vil gerne
prøve at skabe en god forældre kontakt, derfor har jeg valgt, at
holde forældre kaffe engang imellem, hvor de forældre der har tid
og lyst, har mulighed for at sætte sig ned med deres barn.
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
Lone Federico

