Velkommen til min dagpleje

Yvonne Thielsen
Solbakken 29
6340 Kruså
Telefonnr. 51932539

Lidt om mig:

Mit navn er Yvonne, jeg er født i 1962, og jeg bor i Kruså sammen med min mand gennem 35
år. Vi har sammen to voksne sønner, der for længst er flyttet hjemmefra. Jeg er en glad og
udadvendt pige, med stor erfaring med børn, da jeg har arbejdet som dagplejer siden 1995.

Mit hjem:
Dyr: Jeg har en dejlig (halv gammel) golden retriver.
Røg: Mit hjem er 100 % røgfri.

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

førstehjælp

•

samspil og relationer

•

børns leg

•

pædagogiske lærerplaner i dagtilbud

•

børn og natur

•

dokumentation og evaluering af lærerplaner

•

selvledelse og formidling i omsorgsarbejde

•

kvalitet i offentlig velfærdsydelse

Hverdagen hos mig:

I mit arbejde som dagplejer, lægger jeg stor vægt på at skabe en rolig og
genkendelig hverdag for børnene. Jeg holder meget af at være så meget ude med
børnene som muligt, da jeg tydelig kan se, at det skaber en dejlig ro i flokken, når
der er højt til loftet.

Når alle børn er kommet om morgenen, spiser vi samlet et lille formiddags måltid.
Derefter går vi i gang med dagens aktivitet, der kan være alt lige fra fri leg, kreativ,
motorik, besøg hos kollega, gåtur, eller bare at tumle indenfor.

Herefter er der tid til frokost og en middags lur til de små.

Jeg arbejder tæt sammen med mine kollegaer i området, så børnene både bliver vant
til at være i en større flok, men også i forhold til gæstepleje.

Vi er i hele vinter halv året desuden sammen med de andre dagplejere i Kruså/
Kollund i legestue i Grænsehallen en gang om ugen.

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
Yvonne Thielsen

