Alice Nicolaisen
Uglekær 65
6200 Aabenraa

Lidt om mig

Jeg er en imødekommende og åben person, og jeg brænder
for det, jeg beskæftiger mig med – pasning af de 0-3-årige.
Jeg har været dagplejer i 25 år i dagplejen i Aabenraa.
Jeg er gift, og jeg har to voksne børn samt fem børnebørn.

Mit hjem

Jeg har ingen dyr, og mit hjem er røgfrit.

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

Pædagogisk assistent (PGU)
Grundkursus som dagplejer
Førstehjælpskurser – obligatorisk
opfølgning hvert 2 år
Planlægning af pædagogiske
aktiviteter
Dokumentation og evaluering af
pædagogisk arbejde
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
Opdateringskursus for erfarne
dagplejere
Indvandrer- og flygtningebørn i
daginstitution og dagpleje
Børn og natur

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnets sproglige og sansemotoriske
udvikling inkl. opfølgningskurser: Vi
lærer sprog – forskningsprojekt og
Frontløberkursus, krop og bevægelse
med rend og hop.
0-5-årige børns udtryksformer
Bedre kvalitet i dagtilbud
Grønne spirer
Inkluderende pædagogiske miljøer i
dagtilbud
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Anerkende kommunikation i
omsorgsarbejdet
Selvledelse og formidling i
omsorgsarbejdet
Vækstmodellen – Vejen til den gode
samtale
Brede læringsmål og evaluering af
læringsmiljøet
Den styrkede pædagogiske læreplan

Hverdagen hos mig
Min dagligdag med børnene tager udgangspunkt i Den lovbestemte styrkede pædagogiske
læreplan, som vi arbejder efter i dagplejen.
Jeg lægger vægt på, at det enkelte barn får lov til at udvikle sig som et selvstændigt individ,
samtidig med at det lærer at begå sig i børnegruppen.
Jeg mener, det er vigtigt, at barnet får lov til at prøve sig selv af under kontrollerede former. Det
udvikler barnet både mentalt og fysisk.
Jeg er selv et udemenneske, og vi er ude i al slags vejr og alle årstider,
og jeg bruger således naturen meget i min omgang med børnene.
Vi mødes gerne med andre dagplejere og deres børn i legestuen, på
legepladsen eller til arrangementer.
Mit overordnede mål er ikke at nå så meget som muligt, men at være opmærksom på, at det
enkelte barn når målet, som hedder klar til børnehaven, når barnet bliver 3 år.
Jeg serverer en sund og alsidig kost, hvor der tages hensyn til det enkelte barn. Jeg
tager udgangspunkt i dagplejens kostpolitik “Kost og Måltider i Dagplejen i
Aabenraa”.

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 til en god snak omkring
det.

På gensyn i min dagpleje
- Alice Nicolaisen

