Pia Raahauge
Nørreskovparken 27
Høje Kolstrup, Aabenraa

Lidt om mig
Jeg hedder Pia Raahauge, og jeg er uddannet kontorassistent. Jeg
har været dagplejer siden 1992 med en lille pause, hvor jeg har
arbejdet i vuggestuer og børnehaver.
Jeg er gift med Jan og sammen har vi tre børn, hvoraf kun en er
hjemmeboende.
Jeg er en positiv, glad, ærlig, social og rummelig person.

Mit hjem
Dyr: ingen dyr
Røg: bor i røgfrit hjem

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

Jeg har mange kurser omkring børns udvikling og læring
Jeg har opdateret førstehjælp

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for mig, at vi samarbejder omkring jeres barn og at vi voksne er åbne og ærlige os
imellem.
Har I spørgsmål, eller undrer jer over noget, så bare spørg. I er altid velkomne til en god snak.

Hverdagen hos mig
Jeg lægger vægt på tryghed og nærvær.
Jeg arbejder ud fra den lovbestemte
styrkede pædagogiske læreplan og jeg
giver børnene en sund og varieret kost.
Alle børn skal have en god dag, hver dag,
og de skal blive set og hørt. I min
dagpleje er der plads til forskellighed og
jeg tager udgangspunkt i det enkelte
barns udvikling, trivsel, læring og dannelse.
Hos mig bruger vi meget naturen og skoven, som ligger lige uden for min dør. Jeg lærer
børnene at få et godt og nært venskab med hinanden. De bliver gjort selvhjulpne, så når
børnehaven kalder, så er de klar ☺ Vi hygger og er kreative, leger på legepladserne i området,
laver aktiviteter inde som ude. Hos mig foregår det i børnenes tempo så de får ro til at gro.

Faste rytmer og rutiner giver børnene ro og tryghed.
At arbejde med børn er en livsstil for mig og er meget
livsbekræftende.
Starten er vigtig – dagplejen er rigtig ☺

Mit yndlingsordsprog om børn er:
Fortæl mig --- Jeg glemmer
Vis mig --- Jeg husker
Inddrag mig --- Jeg forstår

På gensyn i min dagpleje
- Pia Raahauge

