Velkommen til min dagpleje

Helle Willms
Gl. Aabenraavej 7
6360 Tinglev
Telefon 31952666

Lidt om mig:
Jeg er født i 1978, er udlært Butiksslagter i 1999, jeg har arbejdet som butiksslagter indtil
2006, hvor jeg så har arbejdet som dagplejer siden.
Jeg er gift med Jan og har 2 piger og 1 dreng.
Mit hjem:
Dyr: Kat
Røg: Hjemmet er røgfrit

￼￼

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

Dagplejeruddannelsens grundmodul

•

Pædagogiske læreplanskurser

•

Førstehjælpskurser

•

Bedre kvalitet i dagtilbud

•

Inklusion

•

Grundkursus for familieplejere

•

Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger stor vægt på at skabe gode trygge rammer og en glad og sjov hverdag, hvor
børnene kan lege og udforske verden, i deres helt egen tempo. For mig er det vigtigt at dit
barn har en tryg base hvor de kan udvikle sig både fysisk/psykisk og socialt.
I dagplejen arbejder vi med de 6 lærerplanstemaer (krop og bevægelse, sprog, Barnets
personlig udvikling, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier og
sociale kompetencer).
Inde:
Musik, dans og sang har en stor plads hos mig, men jeg elsker også at bage, tegne, male, lave
puslespil, læse/kigge i bøger og lege sammen med børnene.
Ude:
Jeg har en stor dejlig have, hvor der er rig mulighed for at lege og udfolde sig. Og nogle gange
tager vi christianiacyklen og cykler en tur i skoven, på rideskolen eller besøger de øvrige
dagplejere, så børnene kan lege sammen.
Aktiviteter:
En gang om ugen er vi i legestue, hvor vi er samlet 4 dagplejere med børn, hvor vi laver en
masse forskellige aktiviteter. I vinterhalvåret er vi en gang om måneden i hallen for at tumle,
synge og lege, om sommeren mødes vi i skoven.
Vi spiser:
Formiddagsmad ca. kl.9-9.30
Frokost ca. kl. 11-11.30
Eftermiddagsmad ca. kl. 15

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
Helle Willms

