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Lidt om mig
Jeg er født i 1988 og er uddannet Pædagogisk Assistent i 2017. Jeg
har været dagplejer siden april 2018. Jeg bor sammen med min
kæreste Michael, vores kat Bølle og dertil bor her også fugle og fisk.
Jeg en meget positiv og glad person , der nyder at arbejde med
børn.

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

Kursusdag og praktik for nystartede dagplejere
Førstehjælps-kursus
Yoga i børnehøjde

Hverdagen hos mig
Jeg ligger stor vægt på at give børnene en tryg, stabil og positiv dag, med masser af plads til leg

•

og udfoldelse. Vi synger, leger, høre musik og læser. Vi er både på legepladsen i haven og vi går
ture. I arbejdet med børnene bruger jeg gerne naturen. Vi kigger på dyr, blomster og lærer om
livet i naturen. Vi besøger andre legepladser i byen både hos kolleger og i det offentlige rum. Vi
mødes med andre dagplejere og deres børn, hvor vi samles om forskellige aktiviteter.
•

Om formiddagen laver vi aktiviteter inden middagsmad og middagslur.

•

Vi spiser en sund og varieret kost ud fra dagplejens og Aabenraa Kommunes kostpolitik.

•

I hverdagen, arbejder jeg ud fra de pædagogiske læreplaner. Det er vigtigt for mig, at børnene
udvikler sig, fysisk, psykisk og socialt, og at hver enkelt barn føler sig inkluderet i fællesskabet og
indgår i relationer med børn og voksne omkring dem.
Én dag i ugen er vi i legestue med andre dagplejere og børn. Her laver vi aktiviteter, vi kan have

•

forskellige temaer, lave mad og meget andet og vi er ofte både inde- og ude.

Forældresamarbejde
•

Jeg vægter forældresamarbejde meget højt. Det er mit håb, at vi har en åben og ærlig dialog
om jeres barn. Det er med til at skabe tryghed for både barnet og jer som forældre i
hverdagen.

•

Er der noget, I er i tvivl om eller undres over, så er I altid velkomne til at tage en snak med mig
herom.

Mit hjem

På gensyn i min dagpleje
- Mia

