Jane Oldrup Mikkelsen
Skolegade 21, Hellevad
6230 Rødekro

Lidt om mig

Jeg er født i 1976, er gift med Thomas, og sammen har vi 3 børn:
Benjamin, Nicolaj og Camilla.
Jeg har været dagplejer siden august 2009. Som person er jeg
glad, smilende, energisk, udadvendt og til at snakke med.

Mit hjem

Dyr: Jeg har ingen dyr i hjemmet.
Røg: Huset er et ikke ryger hjem, det er allergivenligt, da der ingen tæpper er i huset.

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

Førstehjælp – repetition hvert 2. år
Grundkursus for dagplejere
Dokumentation og evaluering af pæd./sosu-arbejde
Pædagogiske læreplaner 1, 2 og 3
Friluftsrådet / Grønne Spirer
Projekt ”Vi lærer sprog i dagplejen”
VækstModellen - Vejen til den gode samtale
Rend & hop - motorik og bevægelse – Danmarks Idrætsforbund
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020

Hverdagen hos mig
Mit mål er, at skabe en tryg og harmonisk hverdag for jeres guldklumper.
Jeg planlægger vores dag efter, hvad børnegruppen har brug for. Der bliver taget hensyn til det
enkelte barn.
Vi bruger naturen rigtig meget. Vi går på opdagelse i
den nærtliggende skov, leger på min dejlige legeplads
eller tager en gåtur med andre dagplejere i Hellevad
og deres dagplejebørn.
Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske
læreplan, hvor det er tydeligt at se, hvad børn lærer
gennem legen.
Vi går i legestue, som foregår i skolens multirum. 4-6 gange om året har vi heldagslegestue,
hvor vi laver varmt mad, har et tema og børnene sover til middag i legestuen.

Forældresamarbejde
Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn. Husk at
fortælle, hvis der er særlige forhold omkring jeres barn, som jeg skal vide og tage hensyn til,
det kan være allergi, spise, sovevaner eller andet.
Har I spørgsmål, eller er der noget i undre jer over eller gerne vil snakke om, så sig endelig til.

På gensyn i min dagpleje
- Hilsen Jane

