Velkommen til min dagpleje
•
•
•

Jeg hedder Bolette Dahl Nordstrøm
Jeg har været dagplejer siden 2011
Jeg bor sammen med min mand Henrik og sammen har vi 4 børn. Emilie fra 2005, Noah fra 2007,
Elias fra 2010 og Nynne fra 2016.

•

Jeg har en kat

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’
Jeg ser mig selv som en frisk, åben og smilende person. For mig er det vigtigt at børnene føler sig trygge og
godt tilpas her i min dagpleje. Nærvær og kærlig omsorg er i fokus.
I min hverdag lægger jeg stor vægt på, at det enkelte barn indgår i et fællesskab, hvor indlevelse og
fordybelse i leg er meget vigtigt. Sang, musik og bevægelse er noget, som jeg bruger meget, da det styrker
børnenes sproglige, sociale og motoriske kompetencer.
Jeg holder også meget af at være kreativ sammen med børnene. Vi maler og tegner ofte og inddrager
naturen i vores små projekter. Af indendørs aktiviteter hygger vi os også meget med bl.a. af bage, læse
bøger, ligge puslespil og bygge med klodser.
Jeg vægter højt, at vi kommer ud i den friske luft, så meget som overhovedet muligt, uanset vejr og vind. Jeg
har rigtig gode faciliteter i vores store dejlige have, hvor der er masser af plads til at udfolde sig og gå på
opdagelse. Vi går også ture i skoven, som vi næsten er nabo til, eller benytter en af legepladserne i området.
Vi nyder at mærke og opleve naturens forskelligheder og benytter den aktivt året rundt.
Jeg arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner, hvor jeg sammen med børnene kan “opleve verden”
omkring os og udvikle os sammen. Ligeledes tager jeg billeder som dokumentation fra barnets hverdag, hvor
der er fokus på leg, læring, fordybelse og fælles “stjernestunder”.
Jeg laver en mappe til hvert barn fra tiden her i dagpleje hos mig. Den bliver givet, når barnet skal i
børnehave.
Jeg vægter et godt forældresamarbejde i min dagpleje. For at skabe størst mulig helhed i barnets hverdag, er
det en forudsætning at samarbejdet er åbnet og tillidsfuldt for herigennem at kunne drage nytte af
hinandens kendskab, viden og erfaring.

Vi mødes jævnligt med andre dagplejere og deres børn, og deltager én gang om ugen i heldagslegestue.
Børnene lærer at være en del af et større fællesskab med flere børn og voksne ad gangen, hvilket er en god
forberedelse til opstart i børnehave.
Jeg glæder mig til at byde jer velkommen i dagpleje her hos mig.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
•
•
•
•

Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue på Børnenes Jord

