Hanne Høyer Koch
Parkvej 23
6230 Rødekro

Lidt om mig

Jer er årgang 1963, og jeg er udlært speditør 1985 – 2009.
Jeg startede som dagplejer 1. august 2010.
Jeg er gift med Werner, og vi har to sønner: Daniel og
Thomas. Begge vores sønner er udlært smede og er flyttet
hjemmefra.
I min fritid går jeg ture med vores dalmatiner Loui. Jeg går
meget i fitness og cykler lange ture. Jeg elsker at mødes med
venner, en biograftur. Ellers bare hjemlig hygge.

Mit hjem

Dyr: Vi har en hund ved navn Loui. Loui opholder sig i stuen eller i et andet rum, når børnene er
her. Når vejret tillader det, er den udenfor - separat fra børnene.
Vi bor i et roligt villakvarter ikke langt fra skov og landlige omgivelser.
Vores hjem er røgfrit.

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

Førstehjælpskursus + opfølgninger hvert 2. år.
Dagplejens grundkursus
Pædagogiske læreplaner
Inklusions kursus
Certificeret Naturdagplejer
Sprog og bevægelse
VækstModellen; Vejen til den gode samtale.
Den styrkede pædagogiske læreplan, hvor der arbejdes koncentreret med de
6 læreplanstemaer: Sprog og kommunikation – Sociale kompetencer – Alsidig
persolig udvikling – Krop, Sanser og bevægelse – Natur, udeliv og science –
Kultur Æstetik og fællesskab.

Hverdagen hos mig
Jeg lægger stor vægt på, at her er en rolig atmosfære, så børnene føler sig trygge og glade i mit
hjem. Dernæst hygger, leger og lærer vi os gennem dagen. Helt naturlige daglige ting som
børnene også synes er sjovt. Faktisk lærer de og udvikler sig
uden at opdage det.
I vores dagplejegruppe besøger vi tit hinanden. På den
måde lærer alle børn hinanden at kende, og de lærer også
de voksne at kende. Børnene elsker det.
Når vi er hjemme, kan vi godt finde på at bage fx. boller, vi tegner og maler og danser tit til nogen
rigtig gode børnesange. Ellers går vi tit ture og finder/ser alt muligt spændende i naturen - både
dyr og planter. Visne blade er et hit. Vi elsker at være udenfor, og er det rigtig meget. Ellers er vi
også kreative til fx. højtider.
Jeg tager mange billeder af børnene. Billederne samler jeg i en mappe på computeren, så jeg
senere kan lave en fotobog, til når børnene stopper.
Børnene sover til middag mellem kl. ca.12:00– 15:00

Vi spiser:
Morgen/formiddag: Frugt/boller eller andet kl. ca. 8:30
Frokost: Rugbrød med forskelligt pålæg dertil fx agurk, tomat
og peberfrugt kl. ca. 10:45
Eftermiddag: kl. ca. 15:00 Frugt m.m.
Jeg går op i at børnene får en alsidig kost som er både sund og
nærende efter Dagplejens kostpolitik.

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
- Hanne Høyer Koch

