Dagplejen Syddjurs Kommune
Fakta:
Irene Clausen
Dagplejer
i
Mørke

Adresse: Trælgårdsvej 19
Tlf.: 29 72 60 10
Dyr: Ingen
Røg: ikke ryger
Erfaring: 1. februar 1996

Kompetencer:

Velkommen i min dagpleje
Jeg hedder Irene og er gift med Frederik. Sammen har vi 2 drenge.
Søren fra 1994 og Rasmus fra 1997.
Jeg er en glad, empatisk, åben og imødekommende pige.
Vi bor i hus, med god plads. Jeg har et dejlig stort lyst værelse.
Huset ligger i udkanten af Mørke med dejlig udsigt til naturen, som
vi bruger som legeplads.

Værdier
I min dagpleje betyder det meget
at jeg kan give børnene en tryg,
omsorgsfuld og rolig hverdag.
Hvor det er vigtigt for mig at det
enkelte barn bliver hørt og set, at
være anderkendende med
masser af knus og kram.
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Fokusområde:

o

Omsorg , sprog, motorik

o
o

En dag i dagplejen
Vi er ude næsten hver dag, vi oplever naturen, ser og føler på
ting/dyr, som vi møder på vores vej.
Vi går måske en tur i parken, en tur rundt i nærmiljøet og oplever
hvad der sker, (oplever årets gang) så børnene udvikler deres
motorik og sanser.
Vi går på besøg hos andre dagplejere eller mødes med de andre
dagplejere i parken.
Børnene bliver inddraget i de daglige gøremål, borddækning,
oprydning og de hjælper hinanden med at give plads til det
enkelte barn og giver omsorg for hinanden.
Vi synger og er kreative og følger året med fx fastelavn, påske,
dagplejedag og jul.
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Motorik/stimulering
Grundkursus
Personaletræning
8 ugers kursus
Kost råd
Læs krop til sprog
Martemeo metoden
Løfteteknik
Læreplaner
Leder og
personaletræning
Anderkendende
pædagogik
Sprog
Dynamisk ledelse og
personlig udvikling
Icdp
Førstehjælp som
løbende er blevet
opdateret hvert 2. år
Arb. med flygtninge.
Interkulturel pædagogik
DGI Certificeret
Ny styrket læreplan
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Legestuen
Kost
Jeg vægter sund og varieret
kost.
Formiddag: Brød og frugt.
Frokost: Der skifter jeg lidt
imellem at lave kold og varm
mad.
Eftermiddag: Brød og frugt.
Jeg følger årstiden med frugt
og grønt.

En gang om ugen mødes alle
dagplejere i multisalen i Mørke
hallen.
Derudover mødes vi en gang
imellem i hinandens haver eller
til en gåtur.

I min dagligdag med børnene
har jeg altid fokus på de 6
emner i læreplanerne:
Natur og naturfænomener
Krop og bevægelse
Sociale kompetencer
Sprog
Personlig udvikling
Kulturelle udtryksformer og
værdier

Vi har nogle faste traditioner
henover året.:
Den anden onsdag i maj, er der
Dagplejedag. Det afholdes
som et åbent hus arrangement
for forældre og bedsteforældre.
Henover sommeren tager vi på
udflugt til bl.a. Munkholm zoo.
(Hvis det er muligt)
Første fredag i december er der
juletræsfest for dagplejebørn
og deres forældre.

Forældresamarbejde
Jeg ønsker et godt
forældresamarbejde.
Det er vigtigt at være
ærlig og åben. Respekt
og god kommunikation.
Kom gerne med
spørgsmål hvis der er
noget i undrer jer over.

Husk
Når solen skinner på din vej
Er det mig som tænker på dig
Når vinden kommer med et lille sus
Er det mig som sender dig et knus 

Praktiske oplysninger
# Medbring en taske til hverdagen med skiftetøj,
Åbningstider:
samt tøj og sko til årstiden.
# Medbring bleer og klude.
Man.-tors.: kl. 6.30-16.15
# Medbring barnevogn med fluenet, regnslag,
Billedtekst, der beskriver et billede eller en grafik.
Fre.: kl. 6.30-15.30
sengetøj og sele.
# Er der spørgsmål, er I meget velkommen til at
De nævnte tider er vejledende
skrive, ringe eller kigge forbi til et besøg.
og kan evt. ændres.
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