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Jeg hedder Karin Nielsen
Jeg har været dagplejer siden januar 2017
Jeg bor sammen med min mand Kurt og vores trillinger Oliver, Gustav og Marcus
Jeg har et røgfrit hjem
Jeg har ingen husdyr

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’ byder på
nærvær og omsorg. Hver dag bliver børnene modtaget i legerummet med et godmorgen, godt at se dig.
Børnene er med i mange forskellige former for aktiviteter, fx. borddækning, oprydning, motoriske
aktiviteter. Vi er meget i haven, vi går ture, besøger de andre dagplejere. Når jeg har christianiacyklen cykler
vi mindst en gang om ugen.
Vi har også stillesiddende aktiviteter, hvor vi tegner, samler puslespil, kigger/læser i bøger. Jeg inddrager de
naturlige opgaver fra hverdagen i aktiviteterne med børnene fx. at lave mad og bage.
Jeg har fokus på børnenes udvikling, selvhjulpenhed, og jeg har fokus på, hvad de kan i hvilken alder. I min
dagpleje hjælper børnene med dagligdagsting fx. rydde op, dække bord, komme af og i deres tøj, hjælper
hinanden m.m.
De lærer at tage hensyn til hinanden fx. vi har fokus på hvem er hvem, de hjælper hinanden, de lærer at
vente på tur, de lærer af hinanden, de møder andre børn, de leger med og ved siden af hinanden. De
efterligner og spejler sig i hinandens handlinger.
Jeg lægger stor vægt på et godt samarbejde med forældrene. Jeg har en daglig snak med forældrene om
hvad der rører sig i “vores” og i deres hverdag. Jeg fortæller om, hvad jeg ser, barnet kan. Jeg informerer om
hvilke aktiviteter vi har i gang. Hver måned laver jeg en månedsplan for de aktiviteter, vi har i fokus.

Jeg har taget følgende uddannelse og deltaget i kurser, netværk, studiegrupper
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Uddannet pædagog
Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
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De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
Social inklusion
Neuropædagogik

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue på Annasvej.

