Velkommen til min dagpleje

Lene Colmorn
Tøndervej 36
6340 Kruså
Mobil 45 6077 9981

Lidt om mig:
Jeg hedder Lene Colmorn, er gift med Henning, og vi har 3 drenge, hvoraf den yngste er hjemmeboende.
Efter at have været dagplejer i næsten 13 år, har jeg haft en pause på 3 år, hvor jeg har arbejdet i
hjemmeplejen. Er startet igen i januar 17, da jeg ikke kunne undvære arbejdet med de små.

Mit hjem:
Dyr: jeg har 1 lille hund og 1 kat
Røg: absolut røgfri

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

Førstehjælpskursus (opdateres hvert 2. år)
Fødevarehygiejnecertifikat
Erfarne dagplejere
Samspil og relationer
Sårbare og udsatte børn
Planlægning af pæd. aktiviteter
Dokumentation og evaluering
Pædagogiske læreplaner
Interkulturel pædagogik
Grundkursus for dagplejere

Hverdagen hos mig:
Jeg går op i at børnene får en tryg og glad hverdag, med tid til at de kan lege, og fordybe sig, både inde og
ude. Hvor vi også dagligt læser bøger, synger, laver puslespil, og af og til er vi kreative, bl.a. med naturens
materialer, eller vi maler og tegner.
Jeg bor i naturskønt område, som vi bruger på vores små ture i dagligdagen, hvor vi kan undersøge de små
dyr og vandpytter, vi møder på vores vej. Eller vi leger i min store have.
Onsdage i vinterhalvåret, er vi i legestue, hvor vi mødes med de andre dagplejere og børn.
Resten af året, mødes vi ofte ved spejderhytten, eller på legepladsen til forskellige aktiviteter.

Jeg arbejder ud fra de 6 læreplaner, og lægger vægt på, at børnene på alle måder bliver klar til de
udfordringer de vil møde fremover.
Vi spiser:
Formiddagsmad ca. kl 8.30, brød-frugt og vand
Frokost ca. kl 11-11.30 brød-grøntsager-vand og mælk
Eftermiddagsmad ca. 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
Lene Colmorn

