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Tlf.: 21640486

Lidt om mig

Jeg er en frisk, glad og veloplagt kvinde. Udlært som
smørrebrøds-assistent.
Efterfølgende valgte jeg at blive dagplejer, og jeg har nu
været dagplejer i mange år.
Jeg er gift med min mand, Nis Peter, og vi har tre piger og en
dreng, som alle er udeboende.

Mit hjem

Dyr: En lille hund = Coton de tulear (bomulds hund), allergi og børnevenlig og stille og rolig.
Røg: hjemmet er røg frit.

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

Førstehjælpskursus, opdateres senest
hvert 3. år
Grundkursus for dagplejere
Erfarne dagplejere
Pædagogisk læreplanskursus
Legestuekursus (leg og beskæftigelse)
”Den vanskelige samtale”
Planlægning af pædagogiske
aktiviteter
Dokumentation og evaluering af
pæd./SOSU-arbejde
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
Kost og kost-formidling
Børn og natur

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musik og leg
Forældresamarbejde i dagplejen
Børn og familie med behov for særlig
støtte og omsorg
2-årigt sprogforsknings projekt ”Vi
lærer sprog i dagplejen og vuggestuer”
Certificeret Natur dagplejer
– Grønne spirer
VækstModellen – Vejen til den gode
samtale
”Rend og Hop” – 2-årigt motorik forløb
Tumlingeyoga.
Den styrkede pædagogiske læreplan
2019

Hverdagen hos mig
Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og glad hverdag for børnene, hvor de kan lege og udforske
verden på hver deres måde og de bliver udfordret og deltager aktivt i fælles aktiviteter.
Naturen er en rigtig god udviklingsplads for børn, og derfor bruger jeg
den meget i de daglige aktiviteter.
I Dagplejen arbejder vi med Den styrkede pædagogiske
læreplan, og det er vigtigt for mig, at Jeres børn har en
tryg base hos mig, hvor de kan udvikle sig fysisk,
psykisk og socialt.
Jeg tager billeder af børnene, som fortæller
og dokumenterer tiden i Dagplejen. I vil
løbende kunne følge min planlægning af emner og
indsatser, som tager udgangspunkt i grundstenene
samt børnenes interesser.
Jeres børn vil komme til gymnastik og besøg i børnehaven. Jeres
børn vil komme med til fælles aktiviteter med de andre dagplejere
og deres børn, hvor vi mødes i det lokale spejderhus, hvor vi har
planlagt aktiviteter ud fra de 6 læreplanstemaer i Den styrkede
pædagogiske læreplan.
Når vi er hjemme, laver vi mange forskellige aktiviteter, jeg har stort fokus på børnenes
motoriske udvikling og aktiviteterne kan være: bage, tegne, male, lægge puslespil, leg i haven
og vi har musik til sang og dans.
Vi besøger de andre dagplejere i byen og de besøger os. Vi tager sammen til det lokale bibliotek
og bruger vores ladcykler til ture. Børnene oplever også på den måde fællesskab med andre
børn og voksne.
Vi spiser:
• Formiddagsmad ca. kl. 8.45-9.15: Vi får brød, frugt og vand
• Frokost ca. mellem kl. 11.00-12.00: Vi får rugbrød, grøntsager og mælk og vi får
sommetider varm mad.
• Eftermiddagsmad ca. kl. 14.30: Vi får brød/frugt/grøntsager o g vand.

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 og vi får en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
- Susanne Andersen

