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LIDT OM MIG:
Jeg er født i 1976 og er uddannet social og sundhedsassistent i 2001. Jeg har været ansat som dagplejer siden
2005.
Jeg er gift med Tommy. Sammen har vi 4 børn, Tobias f. 2002, Jonas f. 2004, Anne f. 2006 og Emil f. 2009.
Med hjemmeboende børn vil der naturligt være aktivitet i huset om eftermiddagen.
Ligeledes har vi Eddie, familiens hund som er en labrador. I åbningstiden følger jeg kommunens retningslinjer
vedr. husdyr og Eddie er derfor aldrig alene med børnene.
Der ryges ikke i vores hus.

KURSER JEG HAR DELTAGET I:
2017 Motirik og bevægelse. Frontløberkurset
2017 VækstModellen – Vejen til den gode samtale.
2017 Grøn spire naturdagplejer.
2016 Yoga / Tumlingeyoga træning.
2016 Førstehjælpskursus som løbende repeteres.
2016 Grøn spire naturdagplejer.
2015 Grøn spire naturdagplejer.
2014 Erfarne dagplejere.
2013 Pædagogiske læreplaner og inklusion.
2008 Bedre kvalitet i dagtilbud.
2008 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud.
2005 Grundkursus for dagplejere i 14 dage.
2005 Førstehjælpskursus som løbende repeteres.
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HVERDAGEN HOS MIG:

Jeg lægger vægt på en tryg og kontinuerlig hverdag, hvor børnene kan udvikle sig og trives efter hver deres
behov. Jeg arbejder efter seks læreplanstemaer som jeg dokumenterer via en mappe, som altid ligger frit
fremme. Heri findes skriftlig dokumentation, billeder mm. Læreplanerne er et arbejdsredskab som støtter mig
i at komme rundt om hele barnets udvikling og til refleksion. Jeg har også en ugeplan hængene. Den redigeres
løbende alt efter vejret og børneflokken.
Barnet får efter sin dagpleje tid hos mig ”Barnets bog” så både barnet og forældrene kan mindes denne tid.
Udearealet / naturen bruger vi rigtig meget, så børnene stimulerer alle sanser. Her bruges især grovmotoriken
og børnene bliver både fysisk som mentalt udfordret. Jeg har en stor have med legehus, gynger, sandkasse,
rutsjebane, bålsted og diverse køretøjer.
Inde laver børnene hyppigt puslespil, tegner eller hygger sig med bøger. Ellers bruger vi gerne formiddagen på
fx at bage, danse, lege med motorikpuder, sansekasser eller bruger Ipaden, hvor børnene lærer om former og
farver, om dyr, maskiner mm. Den bruges kun i et forsvarligt omfang. Jeg vægter også meget at børnene har
fri leg, for at understøtte konfliktløsning, fantasi og selvhjulpenhed. Jeg synger rigtig meget med ungerne,
hvilket vi også gør til legestuesalmesang i kirken.
Som en naturlig del i hverdagen bruger jeg babytegn/tegn til tale. Erfaringen viser mig at børnene lære dem
hurtigt og kan lettere kommunikere og blive forstået.
Jeg er en del af Stubbæk gruppens dagplejere. Vi mødes i legestuen og til tider i Stubbæk Naturpark.
Der er der rig mulighed for at blive socialiseret i større grupper. Derved lærer barnet også at tage hensyn,
hjælpe og respektere hinanden og hinandens grænser og ikke mindst at vente på tur. I Legestuen bliver de
kreative evner også udfordret. Især op til højtiderne klipper, klistre og maler vi meget. Alt efter
børnegruppens formåen og interesse udvælger jeg aktiviteterne.
Vi har også fælles aktiviteter i fx form af en årlig koloni som er i dagtimerne. De andre dagplejere, møder
børnene også, når vi besøger hinanden, med henblik på at lære de andre børn og voksne at kende. Jeg bruger
de store grønne områder i nærmiljøet som vi elsker at udforske. Det kunne være kondistien, de kommunale
legepladser eller et gårdbesøg.
Jeg besøger gerne børnehaven for at lette overgangen fra dagplejen til børnehaven, og for at de større børn i
min dagpleje tilgodeses med udfordringer. Ellers tager jeg gerne en skovtur, en fisketur eller en cykeltur på
Stubbæk gruppens fælles Christiania cykel.
Efter en aktiv formiddag vægter jeg at børnene får hvilet og får alle sanseindtryk bearbejdet, inden de bliver
afhentet.

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 undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.
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PÅ GENSYN I MIN DAGPLEJE
Venlig hilsen
Karina Skafte Andersen
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