Velkommen til vores dagpleje
•
•

•

Vi hedder Bodil og Ivan Sørensen
Bodil har været dagplejer siden 1995 og Ivan har været dagplejer siden 1996 - Sammen har vi 3
voksne børn.
Vi har ingen dyr

En god dag i vores dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’
I vores dagpleje prioriterer vi nærhed, tryghed og omsorg hos børn og voksne.
Vi passer tilsammen 8 børn, så der er børn i alle aldersgrupper og jævnaldrende legekammerater. Vi bor i
parcelhus med stor lukket have. Her kan børnene køre på diverse køretøjer, gynge, rutsje, vippe, lege i
sandkasse og legehus. Vi synes, det er vigtigt at komme ud hver dag og mærke vejr og vind, og udendørs er
der gode muligheder for motorisk udvikling. Børnene hjælper med at vande i drivhuset, plukke grønsager og
hjælper med at lave mad til fuglene, som vi fodrer udenfor vores ”vinke vindue”. Vi cykler også ud på ture
med vores Christianiacykel, som vi deler med de andre dagplejere i legestuegruppen.
Indenfor har vi et stort køkken og et tilstødende stort legeværelse, så vi altid kan være i kontakt med
børnene. Inde kan vi li’ at synge, læse bøger, lave puslespil, tegne og bage.
Det er vigtigt, at børnene danner gode sociale relationer. Det øver vi gennem leg og ved at opmuntre de
store børn til at hjælpe de små. Det er vigtigt, at hjælpe børnene med at blive selvhjulpne. Derfor får
børnene lov til at øve sig i selv at ta’ tøj på, når vi skal ud at lege og ta’ det af, når vi kommer ind. De kravler
selv op på puslebord og op i høje stole med en voksen lige bag sig.
Vores dagplejehjem er allergivenligt. Vi har et godt kendskab til astma og fødevareallergi (diætkost) og
kendskab til diabetes (diætkost).

Vi har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
Ivan kurser:
• Førstehjælp
• Grundlæggende dagplejepædagogik
• De pædagogiske læreplaner
• ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
• Sundhed for småfolk – kostkursus
• Individuel kompetenceafklaring
• Samspil i familien

•
•

Elementær brandbekæmpelse
Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde

Bodil kurser:
• Førstehjælp
• Grundlæggende dagplejepædagogik
• De pædagogiske læreplaner
• ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
• Sundhed for småfolk – kostkursus
• Edb/it
• Elementær brandbekæmpelse
• Samspil i familien
• Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
• Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde
• Leg med sprog

Vi går i pædagogisk heldagslegestue i menighedshuset i Højene.

