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Erfaring: Har været dagplejer
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Dagplejer i
Kolind

Velkommen i min dagpleje
Jeg hedder Malene, er gift med Carsten og sammen har vi tre
voksne børn og et barnebarn. Jeg er vild med naturen og udelivet
og har en lad cykel med plads til 4 børn, så vi kan komme ud og
opleve naturen og nærområdet. Jeg har også en dejlig stor
legeplads med gode muligheder for motorisk udfoldelse.

Hverdagen er baseret på
masser af omsorg og
hver dag arbejder vi med
sprog, motorik og social
kompetence, gennem leg
både ude og inde

Kurser
ICDP.
Den nye styrkede lærerplan.
DGI certificering, idræt, leg
og bevægelse i dagplejen.
Grund kursus for dagplejere.
Kvalitet og samarbejde.
Børn og natur.
Mad i dagplejen.
Førstehjælp.
Efteruddannelse for dagplejere,
herunder bl.a.
Leg med sprog
Børns kompetenceudvikling
Børns udtryksformer
Udsatte børn
Børns motorik og sansning,
Konflikthåndtering

Jeg åbner kl. 6.25 og spiser morgenmad med de børn der kommer først. Så er
der lidt planlægning af dagen og ca. 8.30 får vi et lille måltid igen.
Formiddagen kan ha´ mange forskellige aktiviteter. Forår og sommer er det
meget udendørs, vi sår, planter og høster. Det er rigtig dejligt at gå i haven og
hente det vi skal spise i løbet af dagen. Vi tager på tur med cyklen eller med
barnevogn, plukker blomster og blade, finder dyr som vi undersøger i
forstørrelses kassen, tager til søen og fanger haletusser, og meget mere. Efterår
og vinter er det lidt mere kreativt. Vi maler, tegner, laver julegaver, bager,
synger, kun fantasien sætter grænser. Året igennem besøger vi også biblioteket,
børnehaven, skoven, legepladsen, de andre dagplejere og når der er sne er vi
selvfølgelig på kælkebakken.
HVERDAGEN ER ALDRIG MERE FASTLAGT END DEN KAN LAVES OM HVIS JEG KAN
MÆRKE PÅ BØRNENE, AT DE HAR BRUG FOR ELLER LYST TIL NOGET ANDET.
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Kost

Legestuen

En stor del af kosten er
økologisk. Om sommeren vil der
være grøntsager, frugt og bær
vi selv har dyrket, passet og
plukket. Om vinteren køber vi
det vi skal bruge. Hvis det er
muligt køber vi dansk. Som
oftest bliver der serveret
rugbrød med forskelligt pålæg
og grønt. Nogen gange laver vi
også lune/varme retter og
ellers spiser det som årstiderne
bringer.

Ca. en gang om året
tager vi på udflugt til en
af dyreparkerne her på
Djursland

En gang om ugen er vi i
legestue. Denne dag skal
jeres barn afleveres og
afhentes i legestuen.
Vi er flere dagplejere i
legestue ad gangen, så der
er god mulighed for at lære
at være sammen i større
grupper, at skabe venskaber
og gode relationer til de
andre.

Åbningstider:

Børn er guld og guld skal skinne

Man.-tors.:
kl. 06.25-16.15
Fre.: kl. 06.25-15.05

Praktiske oplysninger
I dagpleje har børnene brug for praktisk
tøj med plads til bevægelse.
Tøj, overtøj og fodtøj efter årstiden.
En taske med skiftetøj fra yderst til inderst.
Bleer og skum vaskeklude
Barnevogn med godkendt sele. Den kan
blive stående her under halvtag i
hverdagene. Dyne og madras kommer
selvfølgelig ind.

Giv børnene ret til
at lege og lære
at drømme og forme
at leve og være

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for mig at både børn og
forældre er trygge og glade for at
komme i dagplejen. Derfor skal i
endelig bare sige, hvis der er noget der
undre jer. Med ærlighed kommer man
længst.

Kun der hvor børn kan
føle sig trykke
bor det de gamle kalder for lykke
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