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Lidt om mig

Jeg har arbejdet som dagplejer siden 2001.
I vores hjem er vi en lille familie på fire personer. Der bor jeg, min
mand Claus og vores yngste søn Søren. Lasse vores ældste, ”bor”
ikke hjemme mere.

Mit hjem

Dyr: Ingen
Røg: Vores hjem er røgfrit

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

Grunduddannelse for dagplejere
Førstehjælp med repetition hvert 2. år
Risiko børn og unge
Pædagogiske læreplaner
Certificeret naturdagplejer – Grønne Spirer i 2015 og 2016
Kursus for erfarne dagplejere
”Vækstmodellen” – Vejen til den gode samtale
Inkluderende pædagogiske miljøer
Forskningsprojekt ”Vi lærer sprog”
Motorikforløb Dansk Idrætsforbund ”Rend & Hop”
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020

Hverdagen hos mig
Vi starter gerne dagen stille og roligt. Børnene kommer ind, finder hinanden og leger lidt
sammen. Jeg synger gerne med børnene, læser bøger, og jeg kan lide at være kreativ til de
forskellige højtider og i hverdagene. Vi har også hjemme/inde dage, hvor vi
hygger med f.eks. at bage, lave modellervoks, lave puslespil, læse, synge, el. lave
huler.
Jeg kan også lide at være ude og bruge og vise børnene naturen. Desuden går jeg op i, at
børnene oplever daglige rutiner.
Det er vigtigt for mig, at hvert enkelt barn er blevet set og anerkendt hver dag og at de mærker
omsorg og tryghed. De skal hos mig også opleve medbestemmelse og at være en del af
fællesskabet.
Vi arbejder i dagplejen ud fra den lovbestemte Styrkede pædagogiske læreplan og de seks
læreplanstemaer som er: Alsidig personlig udvikling – Social kompetencer – Kommunikation og
sprog – Krop, sanser og bevægelse – Natur, udeliv og science – Kultur, æstetik og fællesskab.
Legestue/gruppen:
Vi har en fin legestue, som ligger på Klinkbjerg. Vi er i
heldagslegestue én dag om ugen.
Der mødes vi 3-4 dagplejere med børn, hvor vi bl.a. har
fællesspisning og laver aktiviteter, som er tilrettelagt ud fra Den styrkede
pædagogiske læreplan.

I gruppen har vi en fast ugentlig udedag, hvor vi også mødes med de andre børn og dagplejere.
Børnene lærer i legestuen og udedagen, at være en del af et større fællesskab. De lærer andre
børn og voksne at kende. Derudover laver vi også fællesarrangementer.
Vi besøger og får også besøg af de andre dagplejere og børn i gruppen. Dette er godt ift.
gæstedagpleje. Her leger vi med hinanden og laver planlagte aktiviteter sammen.
Vi spiser en sund og varieret kost, der tager udgangspunkt i dagplejens kostpolitik
”Kost & Måltider i Dagplejen i Aabenraa”.

Forældresamarbejde

Det er mit ønske, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn. At I
fortæller, hvis der er særlige forhold omkring barnet, som jeg bør vide og tage hensyn til. Det
kan være allergi, spise, sovevaner eller andet.
Der er altid tid til en god snak, som er med til, at give et godt samarbejde omkring jeres barn.

På gensyn i min dagpleje
- Mai-Britt Knudsen

