Velkommen til min dagpleje
Ulla Strassenburg Johannsen
Solbakken 2
6340 Kruså
TLF:74670565 - 27354060

Lidt om mig:
Jeg er født 1961. Jeg har været dagplejer siden 1995. Er gift med Kedde og vi har 3 børn sammen. De er alle
voksne og flyttet hjemmefra.

Mit hjem:
Jeg har et lyst og meget rummeligt hus med et dejligt udenoms areal, hvor børnene rigtig kan give den gas og
udfolde sig. Indenfor har vi et stort værelse der er indrettet til børnene.
Dyr: Jeg har en kat.
Røg: Vi er ikke ryger og der ryges ikke i hjemmet.

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

Grundkursus for ansatte dagplejer.
Børns udtryksformer.
Medarbejdernes personlige ressourcer og virksomheden.
Børn og natur.
Erfarne dagplejer.
Førstehjælp.
Langsom tale og kommunikation med småbørn.
Forældresamtale.
Pædagogiske læreplaner.
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde.
Planlægning af pædagogiske aktiviteter.
Bedre kvalitet i dagplejen.
Førstehjælp for dig som har ansvar for børn.
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Certificeret Natur dagplejer: Det betyder, at vi lærer om naturen og hvad vi kan bruge den til og
hvordan vi kan passe på den. Naturen er spændende og lærerig.
Vækst Model
Rend og hop - motorik

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på at det bliver en god dag for alle. Vi starter stille og rolig med musik og læsning. Vi er
meget ude at lege, det foregår i min have, på legepladsen, i skoven eller ved en gåtur. Jeg kan godt lide, at vi
bruger kroppen og lærer om naturen. Når vi er inde laver vi med perler, maler, limer, synger, laver gymnastik
og meget mere.
I dagplejen arbejder vi med de 6 læreplanstemaer, så vi kommer alle sanserne igennem.

Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

I vinterhalvåret er vi i legestue om onsdagen, det foregår i grænsehallerne. Der mødes vi med de andre
dagplejer fra Kruså og Kollund. Der bliver sunget, leget og spist madpakker.
Vi starter dagen med frugt, brød og vand ca. kl. 8.45
Frokosttid er omkring kl. 11.00 hvor vi får brød, grønsager, sommetider varmt mad og mælk.
Eftermiddags frugt får vi omkring kl. 15.00 når alle er vågnet.

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

Ulla Strassenburg Johannsen.

