Dagplejen Syddjurs Kommune
Birgit Vedel
Bendtsen
Dagplejer
i Kolind
Fakta:
Adresse:
Rugvangen 18, 8560 Kolind
Tlf.: 86391654
Mobil: 21391654
Dyr: Jeg har ikke husdyr
Røg: Mit hjem er røgfrit
Erfaring:
Jeg har været dagplejer siden
1991

Velkommen i min dagpleje
Jeg hedder Birgit, og jeg bor i et roligt villakvarter i Kolind. Jeg har
en dejlig lukket have og legeplads med rig mulighed for sjov leg og
motorisk udvikling.
Min mand hedder Tommy, han er en del af vores hverdag. Vi har
voksne børn, og vi har børnebørn.
Jeg er glad for mit arbejde med børn, og der er en god og positiv
stemning i mit hjem.

En dag i dagplejen
De børn der møder tidligt får tilbudt morgenmad. De mindste børn
får en morgensøvn, og ca. kl. 09.00 spiser vi et sundt mellemmåltid.
I formiddagstimerne beskæftiger vi os med sjove og lærerige
aktiviteter af forskellig art. Børnene og jeg er ude at lege / udforske
naturen stort set hver dag året rundt, og ofte mødes
vi med mine kollegaer og de andre børn i dagplejen.
Vi øver os på rim og remser, vi synger, vi læser historier, og vi
arbejder med det kreative.
Alt foregår med hensyntagen til børnenes behov og alder. Så der er
også plads til stille og rolige dage herhjemme.
Efter middagsmaden putter jeg fire trætte børn. Der er mulighed for
at sove både ude og inde. Efter søvnen er der et let måltid og fri
leg, indtil en dejlig dag i dagplejen slutter.

Kompetencer
- Grundkursus
- Efteruddannelse for
dagplejere
- Samspil og relationer i
pædagogisk arbejde
- Sensitive børn
- Opdateret førstehjælp
Derudover har jeg flere
kurser, der omhandler
børns leg og læring samt
sprog og motorik.

Værdier
Jeg kan love jeres barn
tryghed, omsorg og
nærvær. Jeg arbejder
ud fra børnenes behov
og anerkender hver
enkelt barn for at være
den, det er. Jeg lægger
vægt på udeliv, motorik,
sprog og kost.

Fokusområde:
En glad hverdag
hvor børnene er i
centrum
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Kost

Legestuen

Vi spiser hver dag en sund
og
varieret
kost.
Som
tilbehør serverer jeg frugt og
grønt samt vand og mælk til
alle måltider. Hjemmebagt
brød indgår jævnligt i
kosten. Mælk, havregryn,
frugt og grønt er for en stor
del økologisk, og den
daglige kost består som
hovedregel altid af danske
råvarer. Vi plukker frugt og
bær i vores egen have, og
vi har en kolonihave, hvor
børnene og jeg kan hente
jordbær og andet godt.

En gang om ugen er vi i
heldags legestue, hvor vi
mødes med de andre
dagplejere og børn. Jeg
møder ind om morgenen og
tager imod børnene der.
Formålet med legestuen er
at hjælpe børnene til at blive
parate til børnehaven og
ligeledes lære dem at føle
sig
trygge i
et
større
fællesskab.
Også her beskæftiger vi os
med forskellige aktiviteter.
Blandt andet går vi på besøg
i
børnehaven,
der
har
samme adresse som vores
legestue.
Legestuen har lokaler i Kolind
Børnehus
på Bugtrupvej
29, hvor vi også har adgang
til udendørs legeplads.

Åbningstider:
Man-tors:
Fredag:

kl. 6.30 - 16.15
kl. 6.30 - 15.30

De nævnte tider er vejledende
og kan evt. ændres.

HER LEGER VI OG HAR
DET SJOVT

Forældresamarbejde

Praktiske oplysninger

I bedes medbringe en taske
med skiftetøj og bleer. Jeres
barn får brug for praktisk tøj
til alt slags vejr. Børnene har
hver en krog samt en kasse,
hvor der er plads til at have
ekstra tøj og bleer liggende.
Jeg er imødekommende og fleksibel.
Jeg opbevarer gerne jeres
medbragte
barnevogn
i
Et par gange om året inviterer jeg til
vores lukkede garage.
hyggeligt samvær med børn og forældre.
Jeg ønsker at udvikle og bevare en tæt
kontakt til jer forældre. Jeg går ind for en
åben kommunikation og gensidig respekt,
så vi gennem et godt samarbejde kan
skabe de bedste vilkår for jeres barn.
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HVIS I VIL VIDE
MERE ELLER HAR
SPØRGSMÅL
ER I ALTID
VELKOMNE TIL AT
KONTAKTE MIG

