Velkommen
til min dagpleje
Inge Marie Kramer
Centrumsgaden 22
Bov
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 08 86

Lidt om mig
Jeg er født i 1958. Jeg har været dagplejer hos den kommunale dagpleje
i 20 år. Jeg er uddannet speditørassistent og har også arbejdet som
reklameassistent.
Jeg bor sammen med min mand Mogens. Vi har tre (udeboende)
voksne døtre.

Mit hjem
Vi bor i et stort parcelhus på en lukket vej med lukket legeplads. Her kan vi rutsje, lege i
sandkasse og legehus samt køre på forskellige køretøjer eller meget andet.
Indenfor har vi stort køkkenalrum og legeværelse, hvor børnene opholder sig og kan følge sig
hjemme.
Vi har ingen dyr, og hjemmet er selvfølgelig røgfrit.

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









Grundkursus
Førstehjælp
Børn og naturen
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Risiko børn og unge
Langsom tale og kommunikation med småbørn
Bedre kvalitet i dagtilbud
Certificeret Natur Dagplejer

Hverdagen hos mig
For mig er det vigtigt at skabe en tryg og rolig hverdag, hvor børnene kan lege og udvikle sig i
deres eget tempo.
Jeg synes, det er vigtigt, at børnene kommet meget ud og får sig rørt og får udfordret deres
motorik. Vi bruger naturen rigtig meget, vi har gode stisystemer, og vi har også Gendarmstien
og Jernbanestien og små skove i nærheden til gode motoriske udfordringer for børnene.
Vi er i legestue hver anden uge. Her mødes vi med andre børn og deres
dagplejer. Her kan vi være kreative, lege og synge.
Vi er selvfølgelig også meget hjemme, hvor børnene også er med til at bestemme, om vi skal
bage, være kreative, læse, lave puslespil eller lege. Vi tager også på besøg hos de øvrige
dagplejer, så børnene kan lege sammen.
Formiddagsmad ca. mellem kl. 8.30 – 9.30 brød/frugt/grøntsager og vand
Frokost ca. mellem kl. 11 – 12 brød/varm mad/ frugt/grøntsager og mælk
Eftermiddagsmad ca. kl. 14.30 brød/frugt/grøntsager og vand
Hvis vejret tillader det, spiser vi ude.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem.
Er der noget, I er i tvivl om eller undre jer over, er I altid velkommen til en god snak om det.

På gensyn i min dagpleje
- Inge Marie Kramer

