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Lidt om mig

Jeg er født i 1960 og har altid boet i Aabenraa. Jeg er udlært indenfor
kontorområdet (1980). Jeg har arbejdet på et rejsebureau, på
Kommune Kassen, Forsynings- og regnskabskontor hos Forsvaret, og
jeg har taget en ny uddannelse som advokatsekretær. Jeg har været
dagplejer siden 2006.
Jeg er gift med Benny, og vi har en søn, Søren (1986). Vi har to
børnebørn Thilde (2012) og Mille (2014). Jeg har to udeboende
tillægsbørn Maria og Marcus (1997 og 2001).

Mit hjem

Dyr: Ingen
Røg: Vores hjem er røgfrit

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

Grundkursus (2006)
Førstehjælpskursus med løbende opdatering
Pædagogiske læreplaner (2007)
Bedre kvalitet i dagtilbud (2008)
Dokumentation og evaluering (2010)
Erfarende dagpleje (2014)
Certificeret naturdagplejer 2015 & 2016
Forskningsprojekt ”Vi lærer Sprog”
Motorikforløb, Dansk Idrætsforbund ”Rend & Hop”
VækstModellen – ”Vejen til den gode samtale”
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020

Hverdagen hos mig
Jeg lægger meget vægt på udeliv og med skoven tæt på, bruger vi meget naturen, som også er
den perfekte legeplads, hvor vi styrker motorikken og bruger vores sanser.
Vi synger, danser og elsker musik, besøger andre dagplejere og de kommer på
besøg hos os. På vores ugentlige skovdag mødes vi med de andre dagplejere og deres børn i
Rugkobbel-gruppen.
Vi går i heldagslegestue på Klinkbjerg en gang om ugen,
hvor børnene også lærer, at være i et større socialt
fællesskab. I legestuen har vi forskellige aktiviteter. Vi
serverer frisk bagte boller til formiddagsmad og til frokost
laver vi varm mad. Vi tager udgangspunkt i dagplejens
kostpolitik
“Kost og Måltider i Dagplejen i Aabenraa“.

Vi arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan og har forskellige temaer.
Vi afholder arrangementer i løbet af året som f.eks. fastelavn, Dagplejens dag,
sommerudflugt og julefest. Nogle af arrangementerne inviteres I forældre med til J
Kom gerne og oplev dagplejen, det er et trygt sted at være.

Forældresamarbejde
For at få et godt samarbejde omkring jeres barn, er den daglige dialog vigtig. 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.
Der er altid tid og rum til en god snak hos mig.

På gensyn i min dagpleje
- Kirsten Frederiksen

