Anette Kramer
Egholm 4, Hjordkær
6230 Rødekro
74666551/28738909
Lidt om mig:
Jeg hedder Anette, og er gift med Svend. Vi har to voksne børn. Jeg har været dagplejer siden 1992. Jeg
elsker mit arbejde med børnene og nyder at følge deres udvikling, og at være med til at gøre dem
børnehave klar. Jeg møder børnene på deres niveau og skaber et trygt og roligt miljø hvor der er rart at
være. Jeg går højt op i at se det enkelte barn og dets behov. Samt at, have et godt samarbejde med
forældrene.

Mit hjem:
Dyr: Vi har en hund
Har høns orpington og silkehøns
har voliere til småfugle / kanarie og finker
der kommer marsvin i foråret 2016
Røg: Hjemmet er røgfrit (Hverken min mand eller jeg ryger)

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

Grundkursus for ansatte dagplejere
Førstehjælp
Børn og natur
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Bedre kvalitet i dagtilbud
0-5 årige børns udtryksformer
Børn og familier med behov for særlig støtte og omsorg
Indvandrer og flygtningebørn i daginstitution og dagpleje
Opdaterings kursus for ”erfarne” dagplejere
Samspil og relationer
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Kursus Grønne spirer naturpædagogiks og udeaktiviteter
Ambassadør for de grønne spirer

Hverdagen hos mig:
I min dagpleje lægger jeg vægt på ude liv, motion gennem god leg, og at lære børnene at lege godt
sammen og være gode kammerater. Børnene er med til at lave dagligdags ting, fx bage, dække bord og
lave mad osv. Jeg er en glad og positiv person, som er meget social iblandt mine kollegaer her i byen.
Dvs. at vi ofte er på besøg hos andre dagplejere, og de er på besøg hos os.
Når vi er ude leger vi på min store legeplads, går om til dyrene og fodrer dem og samler æg, tager på
udflugter, går i legestue og evt. fælles arrangementer med de andre dagplejere. Hjemme laver vi
kreative ting, alt efter årstiden, men at lege er det vigtigste.
Jeg har altid et mål med den aktivitet jeg laver med børnene. Eksempler kan være, sprog, motorik, dans,
naturen, og balance. Fx. Naturen kan bruges på rigtig mange måder. Det kan være at finde dyr/insekter,
tage på bondegårdsbesøg, vi plukker bær nede i haven som vi laver marmelade og saft af. Jeg arbejder
med et emne ad gangen så børnene får en god forståelse af hvad vi laver.
Vi spiser:
Formiddagsmad ca. kl. 9 Brød /frugt mm. og vand
Frokost ca. kl. 11.00-11.30 Rugbrød, grøntsager og mælk. Engang imellem varm mad.
Eftermiddagsmad ca. kl. 14.30 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

Anette Kramer

