Velkommen til min dagpleje

Mona Kjær
Toften 11
6392 Bolderslev
Telefonnr. 28736917

Lidt om mig
Jeg er født i 1964. Udlært som assistent ved Civilretten i Haderslev, hvor jeg arbejdede i 14 år. Umiddelbart
derefter ansat som kommunal dagplejer i 1996. Jeg er gift med Kurt, som er far til vores 3 voksne børn, 2
døtre og 1 søn, som alle er udeboende. Jeg bor i et stort hus med stor lukket have, hvor børnene kan udfolde
sig. Huset ligger på en lukket vej med tilgang til mange stisystemer nær Bolderslev skole og Bolderslev
Børnehus. I min fritid løber eller går jeg gerne en tur, passer haven og sommerhuset. Nyder selskab af vores
egne børn.
Jeg vægter meget, at det enkelte barn bliver modtaget hver dag, både af mig, men også af de børn, som
allerede er modtaget. Jeg er af person åben, aktiv, spørgende, positiv og smilende. Jeg gør alt for, at give
børnene omsorg og kærlighed, så de kan blive trygge ved mig. Tryghed er grundlaget for at kunne føle sig
glad og gøre sig fri.
Når der skal siges farvel til mor/far, har vi vores faste vinke vindue, med plads til en hel favnfuld. Jeg er af
natur selv en barnlig sjæl, synger, danser og laver klovnerier gerne på børnenes niveau. Jeg gør meget ud af
at lytte til enkelte barn, så barnet ved, jeg er der, får samtidig den gode øjenkontakt og svarer derefter med
et kærligt/ordentligt svar. Jeg viser gerne børnene mine grænser ved at udtrykke tydeligt, hvad de må og ikke
må.
Jeg har en del viden vedr. for tidligt fødte børn, har deltaget i kurser samt afprøvet det selv i praksis, da jeg
har haft en del af disse børn. Præmaturbørn skal stimuleres og trænes på hver sin individuelle måde og sit
behov.
Mit hjem:
Dyr: Vi har en hund, som er den del af vores familie. Den er opvokset i omgivelser med mange børn og mange folk ind og ud af
huset hver dag. Hunden er en rigtig familiehund og opholder sig
meget i haven. Sover i garagen og har særskilt hundegård i haven,
så den også har fred og ro for børnene. Den kommer ikke i legeværelserne, men er ellers også inde i huset, når jeg har fri.
Røg: Hjemmet er røgfrit
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
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Grundkursus for dagplejere
Pædagogiske læreplanskurser
Førstehjælpskursus
For tidligt fødte børn – usynlige senfølger
Tegn til tale kursus
Suppleringskursus om børns sansemotoriske udvikling
Suppleringskursus om legestue
Indvandrer- og flygtningebørn
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Børn og natur
Børns udtryksformer
Erfarne dagplejere
Pædagogisk læreplaner i dagtilbud
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO
Tumlingeyoga
Vi lærer sprog
VækstModellen – Vejen til den gode samtale
Rend og hop - Motorik og bevægelse, frontløberkursus i Aabenraa Kommune

Hverdagen hos mig:
Jeg arbejder ud fra dagplejens 6 pædagogiske læreplaner og lægger stor vægt på, at børnene på alle måder
bliver klar til de udfordringer, de møder fremover.
Hverdagen skal gerne være forudseelig og jeg sørger for, at de får en rolig, tryg og harmonisk hverdag, som
alle børn har brug for, for at udvikle sig. Jeg synes, at naturen er en god udviklingsplads for børn, da deres
motoriske udvikling og sanser bliver skærpet der, og de får masser af frisk luft. Vi tager ofte på tur med vores
Christianiacykler, som vi deler i gruppen. Hverdagen byder desuden også på leg, sang, musik, dans, højt
læsning, sprogtræning og kreative indslag, alt efter årstiderne og de forskellige traditioner.
•
•
•
•
•

En gang i ugen er vi til gymnastik på skolen
Vi besøger skolens bibliotek
Besøger Bolderslev Børnehus
Hver måned har vi 2 sammenhængende dage i Spejderhuset
Vi besøger også de øvrige dagplejere, så børnene kan lege sammen

Vi spiser:
Formiddagsmad ca. mellem kl. 8.30 – 9.30 brød/frugt/grøntsager og vand
Frokost ca. mellem kl. 11 – 12 brød/varm mad/ frugt/grøntsager og mælk
Eftermiddagsmad ca. kl. 14.30 brød/frugt/grøntsager og vand
og nyder at spise udenfor, når vejret tillader det.

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
Mona Kjær

