Velkommen til min dagpleje

Vibeke Segalt
Lærkevænget 6
6360 Tinglev
Tlf: 74620587

Lidt om mig:
Jeg er 46 år, gift med Carsten og vi har to piger på 17 år og 20 år.
Jeg har arbejdet som dagplejer i 14 år, inden da har jeg arbejdet i bogholderi i 12 år.

Mit hjem:
Dyr: sød labrador hund på 10 år
Røg: mit hjem er røgfrit.

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

Grundkursus for dagplejer
Børn og natur
Pædagogiske læreplaner
Førstehjælpskursus
Kursus for erfarne dagplejere
Inklusion
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
I min dagpleje lægger jeg meget vægt på, at give dit barn så tryg en hverdag som muligt. Det gør jeg med
kærlig omsorg, som knus, ros, accept og med nærvær fra mig. Min dagsrytme skal være forudsigelig, da
genkendelse og gentagelse giver børnene en god tryghed. Det er vigtigt for mig, at mit hjem er en fast og tryg
base, hvor vi herfra kan tage på gåture, ud og udforske naturen, lege i haven mm.
I dagplejen arbejder jeg med de 6 læreplanstemaer. Det er med til at sikre, at dit barn udvikler sig
fysisk/psykisk og socialt.
Onsdag er vores legestuedag og fra sept. – april er vi til gymnastik en gang i måneden i den tyske hal.
Musik og sang – rim og remser – dans og motorik gør vi rigtig meget hos mig. Vi læser mange bøger, maler,
tegner mm når vi er hjemme. Vi besøger også de øvrige dagplejere, så kan børnene lege sammen.
Vi spiser:
Formiddagsmad ca. 8.30 – 9.00

brød/frugt/grøntsager og vand

Frokost ca. kl 11.00 – 12.00

brød/grøntsager og mælk

Eftermiddagsmad ca. kl. 14.30

brød/frugt/grøntsager 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 undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
Vibeke Segalt

