Christina Andersen
Rugmarken 40
6230 Rødekro

Lidt om mig

Jeg er en årgang 1979, og jeg er udlært social/sundhedshjælper.
Jeg har været dagplejer siden 2007.
Jeg er gift med Claus, og sammen har vi to dejlige børn, en dreng
Oliver fra 2002 og en pige Clara fra 2005.
Min fritid bliver brugt på min familie samt dyrke motion i naturen.

Mit hjem

Dyr: Ingen husdyr
Røg: Røgfrit hjem

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

Grundkursus for dagplejer
Førstehjælpskursus med løbende opdatering
Pædagogisk læreplanskursus
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
Certificeret Naturdagplejer 2015
Den styrkede pædagogiske lærerplan

Hverdagen hos mig
Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og rolig hverdag. En hverdag hvor dit barn kan føle sig tryg,
samt få følelsen af at være set og hørt på dets eget niveau.
De tre nøgleord jeg som dagplejer lægger stor vægt på er;
• Nærvær
• Omsorg
• Tryghed
Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan.
Vi er meget ude i naturen. Vi får gode oplevelser fra f.eks. vores ture
i skoven, hvor vi fx finder snegle og mariehøns. Vi snakker om dyrene, vi møder på vores
cykelture med ladcyklen, såsom heste, grise, køer og får. Vejret holder os ikke
tilbage.
Vi bruger ligeledes leg og bevægelse med fokus på motorikken. Vi synger og danser. Vi arbejder
meget med sproget ved at læse bøger og synge sange, samt snakke om de oplevelser vi har fået i
løbet af dagen.
Vi dagplejere og børn i mit område mødes i legestuen, hallen
og til div. arrangementer. Af arrangementer kan jeg bl.a.
nævne fastelavn, indianerdag, sangens dag i Rise Kirke,
bedsteforældredag og julehygge.
Vi besøger også de andre dagplejere og de besøger os. Genkendeligheden,
mener jeg, er med til at gøre dit barn mere tryg, når det skal i gæstedagpleje
hos en kollega. Samtidig lærer dit barn også at være i en større gruppe, med henblik på dets
videre rejse til børnehaven.
Jeg ser mig selv som en god rollemodel. Jeg er observerende, nærværende og guidende i dit
barns udvikling. Jeg viser barnet vejen frem i dagplejen.

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
- Christina Andersen

