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Lidt om mig

Jeg er en årgang 1968, og jeg er uddannet smed, og har beskæftiget
mig med dette i over 23 år. I 2018 valgte jeg at prøve noget helt andet,
dog ikke noget helt ukendt - at blive dagplejer. Jeg er gift med Pia, som
også er dagplejer. Vi har etableret stordagpleje, hvor vi arbejder efter
den styrkede pædagogiske læreplan, vi planlægger og sparrer med
hinanden omkring vores tiltag og diverse indsatsområder til
børnegruppen. I stordagplejen tilbyder vi en varm ret én dag om ugen.
Sammen har vi to piger henholdsvis fra 1994 og 1997 – begge er fløjet
fra reden.
Min fritid bruger jeg bl.a. som frivillig brandmand, og cykler en del,
hvor jeg i 2017 cyklede til Paris for børnene på Julemærkehjemmet.

Mit hjem

Vi bor i et parcelhus fra 1974, som løbende er renoveret. I hjemmet er der ingen gulvtæpper.
Det er et røg- og dyrefri hjem.

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

Udvidet førstehjælp
Børnerelateret førstehjælp - løbende opdateret
VækstModellen – Vejen til den gode samtale
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019

Hverdagen hos mig
Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og glad hverdag, hvor børnene kan lege og udforske verden
på hver deres måde. Dertil har børnene to forskellige legerum, en gang, og et køkken, hvor de
har plads og mulighed for at udfolde sig. Udenfor er der en overdækket terrasse med en
græsplæne og sandkasse, samt aflukket flisebelagt indkørsel.
En gang i ugen er vi i heldagslegestue, hvor vi deltager i forskellige
aktiviteter med nogle af de andre dagplejere i Tinglev.

Ved hjemmedagene har børnene mange muligheder for at udfolde sig. Da vi er to dagplejere i
samme hjem, er der desuden mulighed for at aldersopdele børnene, så man kan lave
aktiviteter, der er relevante for den enkelte aldersgruppe. Udover diverse aktiviteter er der
selvfølgelig altid masser af tid til hygge og leg. Jeg tager gerne en kop te med Hr. og Fru. Bamse.
Vi spiser formiddag, middag og eftermiddag.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem. Det er vigtigt at fortælle, hvis jeres barn har særlige udfordringer, som jeg skal
tage hensyn til eller skal arbejde med. Det kan være allergi spise/sove vaner eller andet.
Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen og så får vi en god snak
herom.

På gensyn i min dagpleje
- Polle

