Velkommen til min dagpleje
•
•

Jeg hedder Signe Sejerskild
Jeg har været dagplejer siden 1998

•
•

Jeg bor sammen med Lars og drengene Kristoffer og Mads
Jeg har ingen dyr

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’ byder på
at alle børn får en stille og rolig velkomst. Jeg modtager mine børn i øjenhøjde og får en snak med
forældrene, om hvordan natten og morgenen er gået.
Jeg prioriterer meget at styrke børnenes sprog, og det gør jeg gennem sang og ved at læse bøger, som vi ofte
henter på biblioteket. Derudover taler børnene og jeg meget om, hvad der foregår omkring os. Vi taler om
hvad vi oplever sammen, f.eks. ture ud af huset til Nordsøcentret, Fun Park, biblioteket, skov, strand, musik i
Emmersbæk kirke og legestuen.
Jeg vægter, at børnene får en sund og varieret kost. Jeg bager selv mit brød, og laver ofte varm mad. Vi får
næsten altid grøntsager til vores middagsmåltid.
I min have er der god mulighed for at udfolde sig. Vi har gynger, sandkasse, trampolin, køretøjer og store
fodboldmål, vi kan udfolde os på. Vi bruger også meget tid på at udforske snegle, regnorme og andet kryb.
Vi øver meget, at børnene selv lærer at trække i og af deres tøj og sko. De, der har svært ved det, får hjælp af
de andre, og hurtigt lærer de det selv, og det er med til at styrke deres sociale og personlige kompetencer.
I forbindelse med årstider og højtider laver vi forskellige kreative ting som fastelavnsris, nisser, sår karse og
solsikker.
Jeg vægter forældresamarbejde meget højt. Det er vigtigt at være i daglig dialog med forældrene for at sikre
at barnet trives bedst muligt og forældrene ved, hvad deres barn har lavet i løbet af dagen.
I min dagpleje vil børn og forældre møde en imødekommende dagplejer, og en alsidig hverdag med børnene
i centrum.

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

Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
Certificeret DGI dagplejer – Idræt, leg og bevægelse

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i Børnehuset Emmersbæk.

