Hanne Nielsen
Nørbyvej 8, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Lidt om mig

Jeg er født i 1965, færdiguddannet som teknisk assistent i
1984 og har arbejdet som dagplejer siden 1996. Jeg er gift
med Preben og sammen har vi tre piger, Camille fra 1992,
Stine fra 1995 og Sidsel fra 1998. De to yngste er stadig
hjemmeboende.

Mit hjem

Dyr: Vi har en hund og udenfor har vi høns og fugle
Røg: Hjemmet er røgfrit

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

Grundkursus for dagplejere
Førstehjælpskursus
– repetition hvert 2. år
Børn og natur
Samspil og relationer i pædagogisk
arbejde
Forældresamarbejde i
daginstitution og dagpleje
Motorik forløb Rend & Hop
2017 og 2018
Sprogprojekt 2017 og 2018
Tumlinge Yoga

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Opdateringskursus for ”erfarne”
dagplejere
Dokumentation og evaluering af
pædagogisk arbejde
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
”Bedre kvalitet i dagtilbud”
Certificeret Naturdagplejer
i 2016 og 2017
Pædagogisk sparring
VækstModellen
– Vejen til den gode samtale
Den styrkede pædagogiske læreplan
2019/2020

Hverdagen hos mig
Jeg lægger vægt på at være anerkendende i min pædagogik og gøre hverdagen hjemlig med
tryghed, kærlig omsorg, oplevelser og overskud, så det enkle barn og børnegruppen kan udvikle
sig, skabe venskaber og blive selvhjulpen.
Jeg er udemenneske og bruger naturen
til motorisk udfoldelse, og derfor
bestræber vi os på, at være ude hver
dag uanset årstiden. Det kan være leg i
haven, på legepladsen, på
sportspladsen, i skoven eller gåture
hvor børnene kan løbe frit. Da vi har
mulighed for at besøge får, grise, køer
samt kaniner og høns, er det noget, jeg
ofte benytter mig af. Vi bruger også
nærmiljøet til cykelture alene eller
sammen med kollegaer og deres børn.
I mit arbejde med børnene arbejder jeg ud fra den lovbestemte ”Styrkede pædagogiske
læreplan” og tager billeder som fortæller og dokumenter, hvad vi laver. Jeg synger meget med
børnene, og alt efter børnegruppe og alder kan jeg godt lide at være kreativ med dem.
Vi har en ugentlig legestuedag, og ca. hver 14. dag holder vi heldagslegestue i legestuen eller i
spejderhytten. Os kollegaer imellem besøger hinanden, så børnene kender os, når de skal i
gæstedagpleje.

Vi spiser
Formiddagsmad: Ca. kl. 8:30 – 9:15 får vi brød, frugt, grønt og vand
Frokost: Ca. kl. 11:00 – 11:30 får vi brød med varieret pålæg og grønsager/varm mad og mælk
Eftermiddagsmad: Ca. kl. 14:30 – 15:00 får vi brød, frugt/grønt og vand

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
- Hanne Nielsen

