Velkommen til min dagpleje
•
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Jeg hedder Dorte Marianne Mylund
Jeg har været dagplejer siden 2004
Jeg bor sammen med Teddy og vores datter Laura
Jeg har ingen dyr

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’
I mit arbejde som dagplejer finder jeg det vigtigt, at der overfor både børn og forældre er forudsigelighed i
hverdagen. Det er vigtigt for mig at give og vise børnene nærvær, omsorg, tryghed, og at jeg vil dem det
bedste. Jeg snakker til dem i børnehøjde, og jeg gør mit til at forstå, hvad børnene har brug for.
Derudover finder jeg det vigtigt at stimulere børnenes sproglige, motoriske og sociale kompetencer. Det gør
vi ved, at vi:
− synger, læser og snakker sammen
− hopper, danser, går ture, laver gymnastik, tumleleger
− er sammen med andre børn og lærer, at der er plads til alle og være gode med hinanden
Det er vigtigt for mig, at der er et godt forældresamarbejde. At vi kan mødes med respekt for hinanden.
Vores hverdag starter stille og roligt. Der tilbydes morgenmad til dem, som ønsker det. Ca. Kl. 8.30 er der
formiddagsmad. Dernæst går vi udenfor i haven. Der er sandkasse, legehus, gynger, balancebom.
Vi går ture i skoven, hvor der bliver kravlet op og ned af bakker. Hvor der findes grene, grankogler og hvor vi
dufter, lytter til det, der sker i naturen. På turene når vi det, vi kan nå. Om tingene tager lidt længere tid,
fordi børnene lige skal kigge på en snegl, orm eller andet der skal udforskes er for mig livsbekræftende.
Nysgerrighed og det at være undersøgende lærer børn af.
Indendørs samler vi puslespil, tegner, danser, laver gymnastik eller bare hygger og krammer. Når vi har spist
middagsmad hører vi sansemusik, så der falder ro på inden eftermiddagslur.
Jeg bestræber mig på, at gå i heldagslegestue en gang om ugen, hvor børnene lærer andre børn og voksne,
at kende.
Min familie er imødekommende overfor både børn og forældre og er til tider en stor del af børnenes
hverdag.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
•
•
•
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Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue på Annasvej.

