Velkommen til min dagpleje

Laila Matzen
Hovedgaden 63
6360 Tinglev
Tlf.: 7464 4810 / 6166 4910

Lidt om mig:
Jeg hedder Laila og er født i 1978, jeg er gift med Steffen og
sammen har vi 2 børn, Mathilde født i 2003 og Magnus født i
2005.
Jeg er udlært i Tinglev boghandel. I 2006 startede jeg som
dagplejer. I min fritid har jeg i mange år været med til at træne
et Børne gymnastik hold, der igennem har jeg kendskab til børns
motorik og bevægelse, som jeg bruger i mit arbejde.

Mit hjem:
Vi har ingen dyr. Vores hjem er røgfrit.

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
· Grundkursus som dagplejer
· Førstehjælp
· Pædagogiske læreplans kursus
· Bedre kvalitet i dagtilbuddet
· Inklusion
· Grønne Spirer

Hverdagen hos mig:
For mig er det vigtigt at give børnene omsorg og nærhed, så de føler sig trygge, derved udvikler de
deres personlighed. I gennem leg – sang – bøger og turer giver jeg børnene mulighed for at udvikle og
styrke deres sprog og motorik, samtidig får de gode oplevelser i naturen.
I dagplejen arbejder vi med de 6 læreplans temaer, som vi kommer omkring i hverdagen.
Vi er i legestuen en dag om ugen, hvor børnene hygger sig med de andre børn fra gruppen. Vi mødes
med andre dagplejer i skoven og på legepladsen bag svømmebadet. En gang om måneden er vi i
hallen, hvor børnene rigtig kan udfolde sig i redskaber og meget andet.
Hjemme hos mig i dagplejen laver vi mange forskellige
ting f.eks. leger, tegner, synger, læser bøger, hører
musik, puslespil, bager og mange andre spændende ting.
Så vidt det er muligt er vi ude hver dag.
Jeg tager løbende billeder af børnene, som jeg sætter i
en mappe sammen med tegninger, sange og andre ting
vi har lavet. Mappen får barnet med hjem den sidste dag
i dagplejen.

Jeg følger Aabenraa kommunes kostpolitik
Vores spisetider er ca.:
Formiddagsmad ca. kl. 8.30-9.00: Brød/frugt og vand
Middagsmad ca. kl. 11.00-11.30: Brød/grønsager og mælk
Eftermiddagsmad ca. kl. 14.45: Brød/frugt og vand

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 undre jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring
det.

På gensyn i min dagpleje
Laila Matzen

