Velkommen til min dagpleje

Lisbeth Refslund-Nørgaard
Klovtoftvej 21
6230 Rødekro
TLF: 5086 9802
Lidt om mig:
Jeg er fra 1976, gift med Robert og sammen har vi 3 børn, fra henholdsvis 2003, 2004 og 2008.
Jeg er uddannet som cater. Fra 2005-2010 var jeg dagplejer og er nu vendt tilbage til erhvervet efter en
årrække i udlandet.
Jeg er startet som dagplejer april 2017 og nyder igen at være en del af det spændende og berigende arbejde
det er at være sammen med børnene.
Som dagplejer arbejder jeg målrettet med læreplaner og ønsker at læse og forstå det enkelte barn. Desuden
har jeg fokus på at anerkende og give børnene omsorg, for at barnet bedst kan udvikle sig. Det er vigtigt for
mig at skabe et kreativt og åbent hjem, hvor der er plads til relationer og indlæring.
Mit hjem:
Hjemmet er røgfrit og vi har ingen husdyr.
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•

Dagplejernes grund modul
Bedre kvalitet i dagtilbud

Hverdagen hos mig:
I det daglige bruger jeg meget at være ude i naturen eller på legepladsen, og har her fokus på at børnene får
lov at udvikle sig motorisk, sprogligt og socialt i trygge omgivelser. Vi tager i legestue og på ture i
nærområdet, hvor jeg med en cykel har mulighed for at komme rundt.
En god hverdag har rutiner med faste spise og sove tider, inkluderet varieret og sund kost.
Desuden indeholder hverdagen forskellige aktiviteter med at læse, synge, tegne, lege, ja, en hverdag med
hygge og samvær.
Det vigtigste i hverdagen er at det enkle barn bliver set, anerkendt og møder kærlighed og omsorg, ud fra
dette kan barnet udvikles og trives til at blive selvstændige og skabe relationer.
Det er mit mål at hverdagen bliver positiv og at den krydres med glæde og et pift af humor.
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
Lisbeth Refslund-Nørgaard

